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Kan ni anställa en feriearbetare i sommar? 

Svenljunga och Tranemo kommuner erbjuder även i år lönesubvention till företag som 
anställer ungdomar under sommaren 2021. 

 

Syftet med feriearbete är att bredda ungdomars kunskaper och skapa engagemang om 
arbetslivet inför sitt kommande studie- och yrkesval. 
Vi värnar alla tillsammans om att kompetens ska stanna i vårt närområde, för 
en hållbar och strategisk kompetensförsörjning. Om ni anställer ungdomar i 
sommar kan kommunen stå för en del av lönen. 

 

Vad innebär ett feriejobb på ett lokalt företag med subvention av 
kommunen? 

 

• Ungdomar som kan anställas ska vara född år 2005, 2004 eller 2003. 

• Vara folkbokförd i Svenljunga eller Tranemo kommuner. 
• Ungdomar som saknar de sista siffrorna i personnumret behöver ha ett 

arbetstillstånd. 
• Arbetsplatsen ska finnas i hemkommunen. 
• Företaget behöver erbjuda ungdomen minst 90 timmars arbete. 
• Företaget ska inneha F-skattsedel och betala en avtalsenlig lön. 
• Företaget står för arbetsgivaransvaret, inklusive arbetsskadeförsäkring. 

• Kommunen subventionerar 50 procent av en timlön på 81 kronor (motsvarar den 
kommunala ferielönen), inklusive 12 % semesterersättning för maximalt 90 timmar. 
Maxbeloppet som kommunerna kan betala ut är alltså 3 645 kronor per 
feriearbetare och år. From den 91:a timman står företaget för hela timkostnaden. 

 
 

Ungdomen som ansöker om feriejobb på ert företag behöver tillsammans med er fylla i 
uppgifterna på sidan 2. Den ifyllda blanketten ska vara inlämnad/inskickad till 
kommunen senast 1 juni 2021. 

 

När uppgifterna är kontrollerade och godkända, kommer kopia på blanketten att sändas 
åter med underskrift från kommunen tillsammans med information om utbetalning av 
ersättning. 

 

Kontaktperson på Arbetsmarknadsenheten 

Åsa Johansson 

0325-18069 

asa.johansson@svenljunga.se 

mailto:asa.johansson@svenljunga.se
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Avt al för feriearbet are 2021 

Samtliga uppgifter nedan är obligatoriska 

 

 
1. Arbet sgivarens information 

 

Arbetsplatsen namn Arbetsplatsens organisationsnummer 

Arbetsplatsens adress Arbetsplatsens postnummer och ort 

Kontaktpersonens namn Kontaktpersonens telefonnummer 

Kontaktpersonens e-post 

 

 

Arbetsgivare innehar F-skattsedel 

       Ja          Nej 

Finns kollektivavtal? 

Ja Nej 

Finns arbetsskadeförsäkring* för anställd?  

Ja Nej 

Tagit del av information på sid 1 

Ja 

Arbetets startdatum Arbetets slutdatum Titel/Arbetsuppgifter 

 
 

*En arbetsskadeförsäkring (t.ex. FORA) för ungdomen är ett krav för att skriva avtal och få lönesubvention. 

 

 

2. Namn på feriearbetare/Lön 
 

Förnamn Efternamn Personnummer Timlön 

 

3. Underskrifter 
 

Datum Underskrift arbetsgivare Namnförtydligande arbetsgivare 

Datum Underskrift feriearbetaren Namnförtydligande feriearbetaren 

Datum Underskrift arbetsmarknadsenheten Namnförtydligande arbetsmarknadsenheten 

 

Skickas till nedanstående adress: 

Svenljunga kommun  

Arbetsmarknadsenheten  

Hantverkaregatan 2C 

512 53 SVENLJUNGA 
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Hur Arbetsmarknadsenheten behandlar dina personuppgifter 
 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. 
Personuppgifter som vi behandlar är de som du angett på 
denna blankett. Syftet med en sådan behandling är för att 
handlägga feriearbetare hos extern utförare i Svenljunga 
kommun och Tranemo kommun. 

Den rättsliga grunden för att behandla dina 
personuppgifter är en rättslig förpliktelse. 

Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har 
behov av att handlägga ditt ärende. Svenskt regelverk 
kring allmänna handlingar gäller så dina uppgifter kan 
komma bevaras för all framtid enligt 
Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen 
och Arkivlagen. 

I de fall kommunen anlitar ett personuppgiftsbiträde som 
har tillgång till dina personuppgifter får 
personuppgiftsbiträdet inte använda personuppgifterna i 
strid med vad kommunen har bestämt. 

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en 
tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett 
land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är Samverkansnämnd, 
Arbetsmarknad i Svenljunga kommun, 512 80 Svenljunga, 
org nr: 212000-1512. 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information 
om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, 
överföring eller för att begära att vi begränsar 
behandlingen, för att göra invändningar eller begära 
radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att 
kontakta oss på e- 

post: arbetsmarknadsenheten@svenljunga.se alternativt på 
telefonnummer: 0325-180 00. Du når vårt 

dataskyddsombud på e-post: dso@borasregionen.se 
alternativt på telefonnummer 0709-48 78 36 eller 0709- 
48 73 31. Om du har klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten Datainspektionen. På Svenljunga 
kommuns hemsida kan du läsa mer om hur vi hanterar och 
skyddar dina personuppgifter. 
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