
       
 
Ferieverksamheten 
     
 

FERIEJOBB SOMMAREN 2022 
För ungdomar födda 2005 och är skrivna i Umeå kommun. Med den här informationen vill vi 
ge ungdomar och föräldrar en inblick i vad feriejobb är.  
 
Feriejobb är en satsning av Umeå kommun så att du som ungdom ska få en första inblick i 
arbetslivet och ett meningsfullt arbete under ditt sommarlov. Du får även möjlighet att tjäna 
lite egna pengar och får erfarenheter som kommer att vara värdefulla vid framtida jobb och 
studier. Tanken är även att du ska få pröva på något du tycker verkar spännande och 
intressant. Kanske ger det dig inspiration inför framtida yrkesval eller hjälper dig välja vad du 
ska studera på universitetet.  
 
Uttagningen sker slumpmässigt bland de ungdomar som är födda 2005 och skrivna i Umeå 
kommun. 
 
FÅR MAN VÄLJA ARBETE  
OCH PERIOD? 

Utifrån dina önskemål i ansökan försöker vi hitta ett 
lämpligt feriearbete. Vi försöker också hitta en 
arbetsplats så nära din bostad som möjligt. Ibland går 
inte det och därför kan det bli ganska lång cykelväg till 
arbetsplatsen. 
Sjukdomar eller andra omständigheter som begränsar 
dina arbetsmöjligheter försöker vi ta hänsyn till. 
Skicka gärna med ett intyg som bekräftar detta, till 
exempel från din skolsköterska. 
De flesta vill arbeta period 1. Det finns inte 
arbetstillfällen för alla under denna period, så därför 
måste du vara beredd på att du kan komma att bli 
erbjuden feriepraoarbete under period 2 eller period 3 i 
stället.     
Vi försöker i vår fördelning av de tillgängliga 
arbetstillfällena i största möjliga mån uppfylla de 
önskemål som du anger i din ansökan. När vi inte kan 
matcha dina förstahandsönskemål både angående 
period och arbetsuppgifter, försöker vi i första hand ta 
hänsyn till vilka perioder du angivit att du har möjlighet 
att arbeta. Det kan också hända att du blir erbjuden en 
plats som inte motsvarar något av dina önskemål. 
För alla erbjudanden om feriejobb gäller att du ska 
tacka ja eller nej till platsen genom att svara via webb 
eller mejl.  

FINNS DET FARLIGA   
ARBETSUPPGIFTER? 

Det finns risker i nästan alla arbeten. Handledarens 
viktigaste uppgift är att lära ut ett bra arbetssätt och 
att övervaka säkerheten. 



ARBETSTIDER Under tre veckor arbetar du sex timmar/dag. På de 
flesta arbetsplatser är arbetstiden kl. 07.00–14.00 
eller 08.00–15.00. 

 Period 1:  20 juni–8 juli  lön 22-07-27 
Period 2:  11 juli–29 juli  lön 22-08-27 
Period 3:  1 aug–19 aug  lön 22-09-27 
Lön för ungdomar födda 2005 är 57 kr/tim. inklusive 
semesterersättning. Mot bakgrund av kommunens 
behov av arbetskraft inom äldreomsorgen, daglig 
verksamhet och omsorgen inom socialtjänstens olika 
boenden kommer de 05:or som väljer feriejobb inom 
dessa verksamhetsområdet att få 68 kr/tim. inklusive 
semesterersättning i syfte att stimulera ett framtida 
yrkesval. Vi drar normalt ingen skatt. Om du kommer 
att tjäna mer än 20 431 kr under 2022 är du dock 
skyldig att betala skatt och måste då uppge detta till 
oss så att vi kan dra preliminärskatt på din lön. 

SENASTE ANSÖKNINGSDAG Ansökan ska ha inkommit senast den 1 april. 
Att stoppdatumet respekteras är en förutsättning för 
att vi ska kunna göra en bra och rättvis fördelning av de 
arbetsplatser vi har till förfogande, därför kan 
ansökningar inkomna efter 1 april inte behandlas.  

VAR SKICKAR MAN 
ANSÖKAN? 

Ansökan skickas in via nätet 
www.umea.se/ferieprao 

NÄR KOMMER BESKED 
OM DU FÅTT FERIEPRAO? 

I mitten av maj börjar vi skicka ut besked om 
feriejobb. 

FRÅGOR? Om du har några frågor är du välkommen att ringa 
feriesamordnare Pia Johansson, 090-16 41 29 
Mejl: pia.johansson@umea.se 
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