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Uppsala Kommun – Vård & Bildning, Sommarjobb 
Sammanställt av SIU för integrationsprojekt ”Skola För Alla!” 

 

Gällande sommarjobb för SPRINT: 

Det är feriearbete på 90 timmar under sommaren. Dvs ca 3 veckor. 

Det här gäller 

A) Sprint elever som förstår svenska språket och kan göra sig förstodda  

B) Som inte har nyttjat sommarjobb via kommunen tidigare (om de har det, kan de 

fortfarande söka vanliga sommarjobb avsedda gymnasieelever i åk 1 och/eller 2. Se 

stycket om gymn. Åk 1&2). 

Man uppskattar att sedan detta lanserades har sammanlagt 200 sprint elever sökt sommarjobb 

varav 100 fått ett någon gång under deras sprint-tid.  

På frågan om hur man prioriterar eller sållar fram lämpliga till arbete, så var svaret:  

Att man bedömer med hjälp av skolan/lärare om eleven klarar sig språkligt. Dvs, de kontaktar 

skolan och frågar hur det står till med X sökande elev. 

Eller om det finns omständigheter som ni anser gör att eleven behöver komma ut i arbete. 

Och på hemsidan kan man även läsa;  

”Ungdomar som av personliga skäl har behov av arbete kommer att prioriteras. 

Personliga skäl kan vara sociala, ekonomiska eller hälsoskäl samt följder av dessa i 

skolgång, välbefinnande m.m.”. 

Eller att det är elevens sista termin på Sprint och aldrig tidigare sökt sommarjobb (inkl. via 

kommun). Alltså, även om eleven är 20år och går ut i sommar för att komplementera 

gymnasiet på Komvux. Dessa elever har högre prioritet än andra. 

 

Att tänka på! 

 Ansökningstiden är: 24 februari till och med 1 april 2014. 

 Ansökningsblankett finns på hemsida: http://webbapp.uppsala.se/ungdomsgarantinh/ 

 Ansök också(!) om Utdrag från belastningsregistret (hos polisen). OBS! brevet man 

får hemskickat får inte öppnas av någon elev, lärare eller anställd! Det här gäller 

främst elever som ska jobba inom äldreomsorg eller barnormsorg. Inget för eleven att 

vara orolig för, alla måste göra det.  

http://webbapp.uppsala.se/ungdomsgarantinh/
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Länk till begäran för utdrag gällande äldreomsorg: 

http://vb.uppsala.se/PageFiles/28352/Begaran%20om%20utdrag%20ur%20belastning

sregistret%20for%20vard_%20omsorg.pdf 

 

begäran för utdrag för barnomsorg: 

http://vb.uppsala.se/PageFiles/28352/Begaran%20om%20utdrag%20ur%20belastning

sregistret,%20barnomsorg.pdf 

 

 Beslut om eleven får sommarjobbet kommer i maj. Därför ska man söka i alla fall 

överallt. Va flitig! 

 Vad? En kommunal anställning  

När? 2 – 3 veckor under sommaren  

Lön? 61 kr/timme, inklusive semesterersättning. 

 

 

 

 

Gällande sommarjobb för gymnasieelever åk 1 och två (eller elever på Sprint som 

redan har fått jobb någon gång via kommun): 

Det är feriearbete på 90 timmar under sommaren. Dvs ca 3 veckor 

Det är subventionerade sommarjobb. 

1) Eleven måste registrera sig på kommunens databas: 

http://webbapp.uppsala.se/feriegymn/ 

 

2) Gymnasieeleven får själv leta upp ett intressant företag där han/hon vill jobba.  

 

 

3) Eleven tar kontakt med företaget och säger att det gäller sommarjobb via kommunen. 

När eleven hittar ett företag som vill att eleven jobbar hos sig, ska man säga det till 

kommunen genom den här blanketten: 

http://www.vardochbildning.uppsala.se/PageFiles/63252/5%20Intresseanm%C3%A4l

an%20suso%20B,%20namngiven%20sommarjobbare.pdf 

http://vb.uppsala.se/PageFiles/28352/Begaran%20om%20utdrag%20ur%20belastningsregistret%20for%20vard_%20omsorg.pdf
http://vb.uppsala.se/PageFiles/28352/Begaran%20om%20utdrag%20ur%20belastningsregistret%20for%20vard_%20omsorg.pdf
http://vb.uppsala.se/PageFiles/28352/Begaran%20om%20utdrag%20ur%20belastningsregistret,%20barnomsorg.pdf
http://vb.uppsala.se/PageFiles/28352/Begaran%20om%20utdrag%20ur%20belastningsregistret,%20barnomsorg.pdf
http://webbapp.uppsala.se/feriegymn/
http://www.vardochbildning.uppsala.se/PageFiles/63252/5%20Intresseanm%C3%A4lan%20suso%20B,%20namngiven%20sommarjobbare.pdf
http://www.vardochbildning.uppsala.se/PageFiles/63252/5%20Intresseanm%C3%A4lan%20suso%20B,%20namngiven%20sommarjobbare.pdf
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4) Kommunen måste godkänna företaget! När den blir godkänd, så är det kommunen 

som betalar sen till arbetsgivaren 50 % av eleven lön. Men där inget som rör eleven. 

OBS! Viktigt att anmäla sig i tid. Kommunen lottar också ut arbetsintervjuer. Kommunen har 

ett fåtal företag och de elever som inte lyckats hitta arbete på egen hand, kan lottas ut att få en 

arbetsintervju med ett av företagen.  Dvs, ingen garanti att intervju = anställning! 

Det är begränsat antal platser för registrerade elever (200), därför är det viktigt att vara 

registrerad i god tid!  

 Beslut om eleven får sommarjobbet kommer i maj. Därför ska man söka i alla fall 

överallt. Va flitig! 

 

 Ansök också(!) om Utdrag från belastningsregistret (hos polisen). OBS! brevet man 

får hemskickat får inte öppnas av någon elev, lärare eller anställd! Det här gäller 

främst elever som ska jobba inom äldreomsorg eller barnormsorg. Inget för eleven att 

vara orolig för, alla måste göra det.  

 

Länk till begäran för utdrag gällande äldreomsorg: 

http://vb.uppsala.se/PageFiles/28352/Begaran%20om%20utdrag%20ur%20belastningsreg

istret%20for%20vard_%20omsorg.pdf 

 

begäran för utdrag för barnomsorg: 

http://vb.uppsala.se/PageFiles/28352/Begaran%20om%20utdrag%20ur%20belastningsreg

istret,%20barnomsorg.pdf 

 Ansökningstiden är: (via länken!) 10 februari till och med 23 mars 2014 

 

 

 Vad? En kommunal anställning  

När? 2 – 3 veckor under sommaren  

Lön? 61 kr/timme, inklusive semesterersättning. 

 

 

http://vb.uppsala.se/PageFiles/28352/Begaran%20om%20utdrag%20ur%20belastningsregistret%20for%20vard_%20omsorg.pdf
http://vb.uppsala.se/PageFiles/28352/Begaran%20om%20utdrag%20ur%20belastningsregistret%20for%20vard_%20omsorg.pdf
http://vb.uppsala.se/PageFiles/28352/Begaran%20om%20utdrag%20ur%20belastningsregistret,%20barnomsorg.pdf
http://vb.uppsala.se/PageFiles/28352/Begaran%20om%20utdrag%20ur%20belastningsregistret,%20barnomsorg.pdf

