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Information om sommarjobb i Sundbybergs stad 2017 

Varje ungdom jobbar tre sammanhängande veckor. Arbetstiden är 30 timmar per 
vecka Arbetet får inte börja före 07:00 eller sluta senare än 18:00 och är förlagt till 
vardagar. (om inte annat är överenskommet med sommarjobbsteamet) 
 

De ungdomar som ska jobba inom verksamheter där barn förekommer eller 
vistas har visat upp utdrag ur belastningsregistret i samband med 
avtalsskrivning. 

En av er utsedda handledare måste finnas på plats under tiden då 
ungdomen/ungdomarna är hos er, de får inte ersätta ordinarie befintlig personal.  

 

Många av de frågor som ungdomarna kan tänkas ha kring t.ex. lön m.m. finns oftast 
att läsa om på: www.sundbyberg.se/sommarjobb 

 

Rapportering av närvaro eller ev. arbetsskada.  

Vid ev. frånvaro där ungdomen är borta för tredje dagen i följd eller har låtit bli att 
höra av sig från dag ett, ta kontakt med sommarjobbsteamet omgående. 

Varje fredag då en ungdoms arbetsperiod slutar så kommer vi ta kontakt med 
berörd arbetsplats och stämma av hur det gått och om det finns någon ev. frånvaro 
att rapportera. Ni som arbetsplats ansvarar för att notera ev. frånvaro under 
perioden. 

Uppföljning av detta sker via telefon eller e-post till den ni uppgivit som handledare 
respektive period.  

Samtliga ungdomar är arbetsplatsförsäkrade via Sundbyberg Stads 
arbetsskadeförsäkring. 

Ev. arbetsskada måste meddelas till sommarjobbsteamet samma dag.  

 

I Sommarjobbsteamet denna sommar jobbar: Henrik, Jonathan, Linus och Nathalie. 
Det är någon av oss som ni kommer i kontakt med vid frågor.  
 

Även i år kommer vi göra en hel del sommarjobbsbesök under sommaren, så bli 

inte förvånade när vi dyker upp hos er!  

 

Vid brådskande ärenden ring: 08-706 80 09, annars ser vi gärna att ni mailar oss på: 
sommarjobb@sundbyberg.se  

 

Mvh Sommarjobbsteamet i Sundbybergs stad 
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