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Får du inte svar på 
någon av dina frågor?  
E-posta din fråga till:                

 feriejobb@lessebo.se    

I detta dokument får du svar på vanliga frågor och funderingar som ofta 
uppkommer inför och under ditt feriejobb.  
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1. Vad innebär ett feriejobb?  
Ett feriejobb ger dig en möjlighet att få en introduktion till arbetslivet och kan därför 
inte jämföras med ett traditionellt sommarjobb. Du går in under en kortare tid i en 
verksamhet som en extra resurs och ersätter ingen ordinarie personal. Under 
feriejobbet kommer du att aktivt delta i arbetsplatsens verksamhet under ledning av 
din handledare.  

2. När kan jag ansöka om feriejobb 2023? 
Du kan ansöka om feriejobb mellan den 13 mars till den 16 april. 
 

3. Hur ansöker jag om feriejobb? 
Du gör din ansökan i vårt rekryteringsverktyg Visma Recruit. För att kunna göra en 
ansökan måste du antingen skapa ett konto i Visma Recruit eller logga in med ditt 
Google- eller Facebookkonto. Länk till ansökan finns på Lessebo.se/feriejobb under 
ansökningsperioden.  
 
I din ansökan ska du fylla i de perioder du har möjlighet att feriejobba, observera att ju 
fler perioder du fyller i desto större är chansen att du tilldelas ett feriejobb. I din 
ansökan har du även möjlighet att önska tre alternativ på feriejobb. Observera att du 
måste välja olika val på de tre önskemålen. Väljer du samma önskemål på alla tre val 
kommer du inte att erbjudas någon annan ferieplats om ditt önskemål redan är tillsatt.  
 
Om det blir många sökanden till en viss ferieplats tillämpas turordning, övriga 
sökanden kommer i många av platser att bli tilldelad någon annan ferieplats. 
 

4. Är det möjligt att köpa busskort? 
Håll gärna koll på kommunens hemsida i mars för att få mer information gällande 
busskort. 
 

5. Vad händer efter att jag skickat in min ansökan? 
När du har skickat in din ansökan kommer du att få en bekräftelse via e-post att 
Lessebo kommun har mottagit din ansökan. När väl ansökningsperioden är slut 
kommer Lessebo kommun att fördela ferieplatserna efter turordning. Du kommer 
sedan att få besked via e-post att du tilldelats ett feriearbete.  
 
Viktigt är att du innan svarstiden går ut meddelar kommunen att du tackar ja eller nej 
till ditt erbjudna feriejobb, gör du inte detta inom angiven tid fördelas platsen vidare 
till annan sökande. Mer information om svarstiden och hur du tackar ja eller nej får du 
i samband med ditt erbjudande om feriejobb. 
 

 

https://lessebo.se/feriejobb
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6. Är jag garanterad en ferieplats? 
Nej, Lessebo kommun kan inte garantera att alla får ett feriejobb, detta då vi har ett 
begränsat antal platser. Det begränsade antalet platser har vi för att arbetsplatserna 
ska ha tillräcklig tid och resurser för att kunna ge en bra introduktion och handledning 
under sommaren. Som ovan nämnts bidrar även corona till att vi har färre platser än i 
vanliga fall. 
 

7. Kan jag sätta upp mig på en lista innan ansökningsperioden? 
Nej, detta är inte möjligt. Du kan endast söka feriejobb via Lessebo kommuns hemsida 
och den länk som publiceras där. 
 

8. Jag missade att ansöka om feriejobb, kan jag få feriejobb ändå? 
Nej, tyvärr är detta inte möjligt. Det är endast de som har sökt feriejobb under 
ansökningsperioden som kan få ett feriejobb. 
 

9. Jag är inte folkbokförd i Lessebo kommun, kan jag få feriejobb 
ändå? 
Nej, tyvärr är detta inte möjligt. För att kunna få feriejobb i Lessebo kommun måste du 
vara folkbokförd i kommunen. Är du inte folkbokförd i Lessebo kommun måste du 
vända dig till din hemkommun och fråga om de erbjuder feriejobb.  
 

10. Hur gammal måste jag vara för att kunna söka feriejobb? 
Alla som är födda 2005, 2006 eller 2007 kan ansöka om feriejobb.  
 

11. Finns det möjlighet för mig som är äldre att få feriejobb? 
Läser du fyraårig gymnasieutbildning på särskola kan du även ansöka om feriejobb 
efter ditt tredje år på gymnasiet. 
 

12. Hur går urvalet till? 
Lessebo kommun fördelar ferieplatserna utefter turordning då ansökan kommer in. 
Eftersom vi har ett begränsat antal ferieplatser kan det vara så att du inte får ett 
erbjudande i första utskicket. Ifall någon tackar nej till sitt erbjudna feriejobb kommer 
vi efter turordning erbjuda denna plats till en annan sökande. Uteblir svar efter att 
svarstiden gått ut fördelas platsen även då vidare, så var noga med att meddela ditt 
svar till kommunen inom angiven tid. 
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13. Vad gör jag när jag fått en bekräftelse på att jag tilldelats ett 
feriejobb? 
När du har blivit tilldelad ett feriejobb ska du snarast meddela kommunen samt din 
arbetsplats ifall du tackar ja eller nej till ditt feriejobb. Hur du gör detta kommer du att 
få information om i samband med ditt tilldelade feriejobb. Läs noggrant igenom det 
informationsbrev du får via mejl, här får du en beskrivning av allt du behöver göra 
inför din första dag. 
 

14. Vad händer om jag tackar nej till ett erbjudande? 
Om du tackar nej till ett erbjudande om feriejobb har du förbrukat din möjlighet att få 
ett feriejobb sommaren 2023. 
 

15. Vad händer om jag inte tilldelas ett feriejobb? 
Du kommer då att hamna på en reservlista. Dyker en ledig ferieplats upp kommer du 
att bli kontaktad av Lessebo kommun. 
 

16. Kan jag feriejobba samtidigt som jag blivit antagen till UngDrive? 
Nej, om du har sökt och blivit antagen till UngDrive kan du inte feriearbeta i Lessebo 
kommun. Du kan endast välja ett av dessa alternativ. Mer information om UngDrive 
och hur du ansöker hittar du på Lessebo.se/feriejobb eller ungdrive.se.  
 

17. När och hur får jag veta om jag fått ett feriejobb? 
Under maj månad kontaktar vi dig via e-post och erbjuder dig ditt feriejobb. 
 

18. När är ferieperioderna? 
Ferieperioden startar normalt första måndagen efter vårterminen är avslutad och 
slutar normalt sista fredagen innan höstterminen börjar. Hur arbetsplatsen väljer att 
lägga sina tre veckor, under vilka de vill ta emot ungdomar, kan variera från en 
arbetsplats till annan. 
 

I din ansökan ska du fylla i vilka veckor du kan feriejobba, ju fler perioder du kryssar i desto 
större är chansen att du tilldelas ett feriejobb. Normalt fördelas ferieperioderna in i intervaller 
enligt följande: 
 
Period 1: vecka 25, 26, 27  
Period 2: vecka 28, 29, 30 
Period 3: vecka 30, 31, 32 

https://lessebo.se/feriejobb
https://ungdrive.se/


 

 

 

                  
Sida | 4 

 
På grund av att skolornas läsår börjar under vecka 33 höstterminen 2023, så måste vi i år lösa 
arbetsperioderna på ett lite speciellt sätt. Den sista veckan i period 2 och den första veckan i 
period 3 kommer överlappa varandra och det blir därför under vecka 30 dubbel bemanning. 
På så sätt får alla feriearbetare sina tre veckors arbete innan skolorna börjar.  

 

19. Hur många timmar får jag maximalt arbeta under mitt feriejobb? 
Du får under dina tre veckor maximalt arbeta 75 timmar. Hur dessa timmar förläggs 
kommer du och din handledare tillsammans överens om innan ditt feriejobb startar. 
Observera att verksamhetens behov kan styra förläggningen av ditt feriejobb. 
 

20. Får jag lov att feriejobba på kvällar och helger? 
Nej, ditt feriejobb förläggs mellan 07:00-18:00 under måndag till fredag. Arbetstider 
kommer du överens om tillsammans med din handledare innan ditt feriejobb börjar. 
Du får inte ersättning för obekväm arbetstid under kvällar och helger och har heller 
inte rätt till övertidsersättning. 
 

21. Kan jag arbeta på midsommarafton? 
Nej, då du inte får OB-ersättning ska du inte arbeta på midsommarafton. Infaller 
midsommarafton under en av de veckor då du feriearbetar bör du istället fördela de 
timmarna på andra dagar. Hur dessa timmar förläggs kommer du överens om 
tillsammans med din handledare. 
 

22. Hur mycket får jag i lön? 
Samtliga ferieungdomar har en lön på 61,50 kr/timmen + semesterersättning, detta 
oavsett ålder. 

23. När och hur får jag min lön? 
Du kommer att få en tidredovisningsblankett i samband med att du tilldelas ditt 
feriejobb, där ska du fylla i dina arbetade timmar. Denna blankett ska sedan skrivas 
under av både dig och din handledare när ditt feriejobb är klart. Blanketten lämnas 
sedan till kommunens reception eller i postlådan i kommunhuset. Du kan även posta 
blanketten till: Lessebo kommun, Neveen Hamzeh, 365 42 Hovmantorp.  
 
Om blanketten lämnas in före den 10:e i månaden kommer du att få din lön den 27:e 
samma månad. Lämnar du in den senare än den 10:e får du din lön den 27:e månaden 
därpå. Var därför noggrann med att lämna in din tidredovisning så snart ditt feriejobb 
är avslutat! Obs! Ni som arbetar period 3 kan lämna in er tidrapport senast den 18 
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augusti kl. 12:00 för att hinna med löneutbetalning den 27 augusti. 
 

24. När och hur får jag min lön om jag jobbar i en förening? 
Du kommer att få en tidredovisningsblankett i samband med att du tilldelas ditt 
feriejobb, där ska du fylla i dina arbetade timmar. Denna blankett ska sedan skrivas 
under av både dig och din handledare när ditt feriejobb är klart, blanketten lämnar du 
sedan till din handledare. Lönen betalas ut av föreningen, fråga din handledare på 
föreningen när utbetalningen kommer att ske.  
 

25. Hur registrerar jag mitt bankkonto? 
Lessebo kommun betalar ut lönen via Swedbank. Har du inte tidigare fått lön via 
kontoinsättning från Lessebo kommun, måste du i god tid innan ditt feriejobb börjar 
(minst tre veckor innan), besöka Swedbank tillsammans med din vårdnadshavare för 
att anmäla och registrera ditt lönekonto. Du som är över 18 år kan själv anmäla ditt 
lönekonto på www.swedbank.se/kontoregister.  Har du inget konto betalas din lön ut 
på en avi som skickas till dig med post till din folkbokföringsadress. Du måste ha en 
godkänd legitimation (EU-pass godkänns) med dig när du hämtar ut din lön. 
 
Frågor om hur du registrerar ditt bankkonto hänvisas till Swedbank. 

26. Måste jag betala skatt på mina intjänade pengar? 
Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Om du under år 2023 tjänar mindre än 
22 208 kr inklusive semestertillägg kan du begära skattejämkning.  

Obs! Om du ska arbeta i en förening ska du lämna skatteblanketten till din handledare och 
inte till kommunen. Blanketten kan du lämna till din handledare din första arbetsdag.  

Arbetar du för kommunen kommer att fylla i en blankett digitalt e-tjänsten på 
kommunshemsida och du får att klicka i länken Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag - 
2023 - Lessebo kommun och välja starta e-tjänsten och legitimera med BankID, om du har inte 
BankID, du får välja Hämta blankett  ”Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag” denna 
blankett ska du fylla i och skicka till Arbetsmarknadsavdelning i Lessebo kommun, i 
medföljande kuvert. En länk till blanketten finns även på Lessebo.se/feriejobb.  

Observera att Lessebo kommun inte kan korrigera eventuell skatt i efterhand! Du ansvarar 
själv för att denna inkommer till nedan adress. 

 
 
 

  
 

 

Blanketten skickas till: 
Arbetsmarknadsavdelning 

Lessebo kommun 

 Storgatan 78, 365 31 Lessebo 

 

https://www.swedbank.se/privat/kort-och-betala/betalningar/anmal-konto-till-swedbanks-kontoregister.html
https://etjanster.lessebo.se/oversikt/overview/261
https://etjanster.lessebo.se/oversikt/overview/261
https://lessebo.se/feriejobb


 

 

 

                  
Sida | 6 

27. Är jag försäkrad när jag feriejobbar? 
Samtliga ungdomar som feriejobbar är försäkrade av Lessebo kommun. 
 

28. Vad ska jag ha för kläder? 
Innan ditt feriejobb börjar ska du kontakta din arbetsplats och fråga vad du ska ha för 
kläder på dig under ditt feriejobb. Varje ferieungdom ansvarar sedan för att rätt sorts 
kläder används.  

29. Kan jag ta ledigt under mitt feriejobb? 
Nej, du bör inte ta ledigt från ditt feriejobb, detta då det finns andra ungdomar som 
skulle kunna ha feriearbetat under hela perioden.  

30. Hur gör jag om jag blir sjuk eller får förhinder någon dag? 
Om du blir sjuk eller får förhinder under ditt feriejobb ska du meddela detta till din 
handledare/arbetsplats. Om du är borta utan att meddela detta, d.v.s. olovlig frånvaro 
riskerar du att förlora ditt feriejobb. Ersättning för din sjukfrånvaro/förhinder utgår 
inte, du kan dock i samråd med din arbetsplats komma överens om att förlägga de 
timmar du har missat på andra dagar. Det är dock upp till arbetsplatsen att besluta 
kring om det är möjligt att arbeta igen missad tid. 
 

31. När behöver jag uppvisa ett utdrag från belastningsregistret? 
Personer som arbetar i verksamheter där det finns barn måste uppvisa ett utdrag från 
polisens belastningsregister som visar att du är lämplig för att arbeta i den typen av 
verksamhet. Verksamheter där detta utdrag måste uppvisas är till exempel inom 
förskola, fritids, lokalvård, fotbollsskolan, segelklubben med mera.  
 
Du kommer att få en blankett hemskickad tillsammans med informationen om ditt 
tilldelade feriejobb. Fyll i blanketten och skicka till polisen. Blanketten går även att 
hitta på polisens hemsida. En länk till den blanketten kommer även att publiceras på 
Lessebo.se/feriejobb i samband med att ferieansökan öppnar. 
 
Polisen kommer sedan att skicka ett utdrag till dig som du ska lämna till din 
handledare på din ferieplats din första dag, observera att du inte kan börja feriearbeta 
förrän detta utdrag är inlämnat. Fyll i och skicka utdraget till polisen så fort du kan 
eftersom det kan ta 2–3 veckor att få detta intyg.  

32. Vad händer om jag missköter mitt feriejobb? 
Om du på något sätt skulle missköta ditt feriejobb och inte följa de regler och riktlinjer 
som finns på din arbetsplats har Lessebo kommun rätt att avbryta ditt feriejobb. 
Därför är det viktigt att du följer de regler och riktlinjer som finns på din arbetsplats. 
 

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
https://lessebo.se/feriejobb
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33. Vad gör jag om jag tappat bort någon viktig blankett som ska 
lämnas in? 
Samtliga blanketter som du får hem på posten finns på Lessebo.se/feriejobb, här kan 
du själv enkelt gå in och ladda ner den blankett du saknar. 
 

34. Kan jag få ett omdöme efter mitt avslutade feriejobb? 
Ja, efter avslutat feriejobb har handledaren möjlighet att fylla i ett arbetsgivarintyg 
som du kan använda när du söker jobb i framtiden. Ifall du önskar ett sådant omdöme 
be din handledare att fylla i ett sådant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du fortfarande inte fått svar på din fråga? 

Vänligen e-posta din fråga till: 
            feriejobb@lessebo.se  

 

 

 

         

     
              

 

 

 

         

     
              

 

 

 

         

     
              

 

 

Trevlig sommar önskar Lessebo kommun!  

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

    

  

 

https://lessebo.se/feriejobb
mailto:feriejobb@lessebo.se
mailto:feriejobb@lessebo.se
mailto:feriejobb@lessebo.se
mailto:feriejobb@lessebo.se

	I detta dokument får du svar på vanliga frågor och funderingar som ofta uppkommer inför och under ditt feriejobb.
	I detta dokument får du svar på vanliga frågor och funderingar som ofta uppkommer inför och under ditt feriejobb.
	I detta dokument får du svar på vanliga frågor och funderingar som ofta uppkommer inför och under ditt feriejobb.
	I detta dokument får du svar på vanliga frågor och funderingar som ofta uppkommer inför och under ditt feriejobb.
	1. Vad innebär ett feriejobb?
	2. När kan jag ansöka om feriejobb 2023?
	3. Hur ansöker jag om feriejobb?
	4. Är det möjligt att köpa busskort?
	5. Vad händer efter att jag skickat in min ansökan?
	6. Är jag garanterad en ferieplats?
	7. Kan jag sätta upp mig på en lista innan ansökningsperioden?
	8. Jag missade att ansöka om feriejobb, kan jag få feriejobb ändå?
	9. Jag är inte folkbokförd i Lessebo kommun, kan jag få feriejobb ändå?
	10. Hur gammal måste jag vara för att kunna söka feriejobb?
	11. Finns det möjlighet för mig som är äldre att få feriejobb?
	12. Hur går urvalet till?
	13. Vad gör jag när jag fått en bekräftelse på att jag tilldelats ett feriejobb?
	14. Vad händer om jag tackar nej till ett erbjudande?
	15. Vad händer om jag inte tilldelas ett feriejobb?
	16. Kan jag feriejobba samtidigt som jag blivit antagen till UngDrive?
	17. När och hur får jag veta om jag fått ett feriejobb?
	18. När är ferieperioderna?
	19. Hur många timmar får jag maximalt arbeta under mitt feriejobb?
	20. Får jag lov att feriejobba på kvällar och helger?
	21. Kan jag arbeta på midsommarafton?
	22. Hur mycket får jag i lön?
	23. När och hur får jag min lön?
	24. När och hur får jag min lön om jag jobbar i en förening?
	25. Hur registrerar jag mitt bankkonto?
	26. Måste jag betala skatt på mina intjänade pengar?
	27. Är jag försäkrad när jag feriejobbar?
	28. Vad ska jag ha för kläder?
	29. Kan jag ta ledigt under mitt feriejobb?
	30. Hur gör jag om jag blir sjuk eller får förhinder någon dag?
	31. När behöver jag uppvisa ett utdrag från belastningsregistret?
	32. Vad händer om jag missköter mitt feriejobb?
	33. Vad gör jag om jag tappat bort någon viktig blankett som ska lämnas in?
	34. Kan jag få ett omdöme efter mitt avslutade feriejobb?

