Feriepraktik 2022
Vad gäller när man söker ferie?
Vi försöker så långt det går att matcha de önskemål som angivits i ansökan, eftersom det
är många som söker ferie så kan det vara svårt att matcha alla önskemål. Du som
lämnat in en ansökan måste vara beredd på att du kan få ett erbjudande på en annan
arbetsplats och även en annan period än du önskat.
Ferieplatser erbjuds till de ungdomar som är skriven i Lycksele kommun. Är man skriven
i en annan kommun och vill feriejobba i Lycksele kommun så måste man kontakta sin
hemkommun, de måste därefter bekräfta att de står för ungdomens ferieplats i Lycksele.
Det finns ingen garanti att man blir erbjuden en plats i Lycksele även om hemkommunen
står för en ferieplats i Lycksele.
Byten av ett erbjudande (period eller plats) arrangeras inte.
De som får ett erbjudande via telefonsamtal eller via sms ska tacka ja eller nej till det
erbjudandet (det är det som erbjuds som gäller). Man får endast ett erbjudande.
Tackar du JA, skickas det hem ett bekräftelsebrev och information.
Tackar du NEJ erbjuds någon annan en ferieplats.
Vilken ålder är det som gäller?
Man ska vara inne på sitt 15:e år (gå i åk 8 och upp) – under 18 år.
Ansökningsdatum
Under perioden 20220307-20220327 kan man söka. Då finns bland annat länk till
ansökan och lista över sökbara praktikplatser på www.lycksele.se/ferie
Sista ansökningsdag är söndag 27 mars!
3 sökbara perioder:
Lön(ej inklusive semesterersättning):
220620-220710 (59kr/tim=4956kr el 64kr/tim=5376kr el 72kr/tim=6048kr)14 dgr
220711-220731 (59kr/tim=5310kr el 64kr/tim=5760kr el 72kr/tim=6480kr)15 dgr
220801-220821 (59kr/tim=5310kr el 64kr/tim=5760kr el 72kr/tim=6480kr)15 dgr
Ersättning sommaren 2022
VOC åk 1 (inom vården),
Inom vården,
Övriga,

72kr/tim (plus semesterersättning 12%)
64kr/tim (plus semesterersättning 12%)
59kr/tim (plus semesterersättning 12%)

Övrig information
Första prioritet: VOC åk 1, åk 9, prioriterade från socialtjänst, habilitering och skola.
Därefter övriga i åk 1 gymnasiet, i tredje hand övriga i åk 8 och därefter övriga i åk 2
gymnasiet.
Praktikplatser
Inom kommunens förvaltningar, föreningar.
UngDrive
I år ges möjligheten att göra en ansökan om att starta ett sommarlovsföretag via
UngDrive Academy. Vi rekommenderar dem som söker till UngDrive att även skicka in en
ferieansökan på www.lycksele.se/ferie då vi endast har ett begränsat antal platser via
UngDrive. Det är endast dem som skickar in en ferieansökan som har möjlighet att bli
erbjuden en ferieplats utöver UngDrive. Skickar du in en ansökan endast till UngDrive så
finns du inte med vid fördelning av övriga ferieplatser.
Läs mer om UngDrive på https://ungdrive.se/academy/
Reseersättning

Ingen reseersättning utgår.
Lunchersättning
Ingen lunchersättning utgår.
Lönerapports inlämning
För att få lön 27/7, lämna in timrapporten senast 14/7
För att få lön 15/8, lämna in timrapporten senast 4/8
För att få lön 15/9, lämna in timrapporten senast 25/8
Skattebefrielse
Om du INTE tjänar mer än 20 431 kr under året kan du söka skattebefrielse. Den
blanketten ska följa med/lämnas in med tidrapporten. Fyll i den gröna blanketten.
Kommer du att ha fler än en arbetsgivare under 2022 så fyll i och lämna in en
skatteblankett till respektive arbetsgivare. Kontakta ferieansvarig om du inte har fått en
blankett eller hämta blankett på skattekontoret.
Arbetstider
6 tim/dag måndag.-fredag. Får ej arbeta mellan kl. 20.00 och 06.00. På vissa
praktikplatser är praktiktiden schemalagd, det kan innebära att du arbetar lördag och
söndag, dock endast 4 tim/dag men du får betalt för 6 tim. Ni kompenseras med
motsvarande ledig vardag (en ferieperiod ska bestå av 14 eller 15 dagsverk). Generellt
är midsommarafton praktikfri, med undantag vid till exempel schemalagd verksamhet.
Dock får ni ingen storhelgsersättning. Period ett arbetar ni totalt 84 timmar,
övriga perioder arbetar ni totalt 90 timmar.
Ledighet
I samråd med praktikplatsen kan du vara ledig och arbeta igen tiden under din
ferieperiod. Ni kan inte arbeta igen tiden efter avslutad period, då gäller inte ansvarsoch olycksfallsförsäkringen längre.
Sjukdom
Meddela praktikplatsen. Då anställningstiden är kortare än en månad har man endast
rätt till sjuklön under vecka 3. Blir du sjuk vecka 3 är första sjukdagen en karensdag och
därefter får du sjuklön för de sjukdagar som är sammanhängande med karensdag.
Ingen plats?
Har du inte fått någon ferieplats innan 30 april så finns du med på en reservlista och
lottas in vid återbud.
Återbud
Tänk er för innan ni tackar nej när ni blir uppringda och blir erbjudna en plats! Man har
bara den chansen att tacka ja eller nej, sedan går platsen till någon annan.
Halvt löfte om sommarjobb?
Sök feriepraktik ändå, det är bättre att få två erbjudanden än att stå utan.
Ansökan sker digitalt
Länk till den digitala ferieansökan finns på www.lycksele.se/ferie
Klicka på det blå blocket till höger där det står UNGDOMAR, därefter klickar man på det
orangea blocket där det står Ferieansökan.
SISTA ANSÖKNINGSDAGEN ÄR SÖNDAG 27 mars!

