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Vad kul att du vill ta emot en eller flera sommarjobbare.  
Det innebär inte bara att du fyller din arbetsplats med lite  
extra energi under semestertiderna. Du är också med och  
bidrar till möten mellan generationer och att göteborgska  
ungdomar får en fot in i arbetslivet. Sommarjobben inspirerar 
ofta till studie- och yrkesval, så kanske är det dina framtida  
kollegor du möter för första gången.

I den här guiden har vi samlat det du, som är kontaktperson 
eller handledare för Göteborgs Stads sommarjobbare,  
behöver veta inför sommaren.

Hej!
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Att tänka på innan  
sommarjobbaren börjar
•  Sommarjobbaren får inte ersätta ordinarie personal eller  

lämnas ansvarig för någon verksamhet.

•  Vad kommer vara sommarjobbarens huvudsakliga  
arbetsuppgifter och hur ska de utföras på ett säkert sätt?

•  Vad får sommarjobbaren INTE göra i er verksamhet?

•  Vem handleder i ditt ställe om du är sjuk eller ledig?

•  Vem informerar om säkerhetsföreskrifter, utrymningsvägar  
och var brandsläckare finns?

•  Vilka är arbetstiderna? När är det rast? Behövs arbetskläder? 
Hur fungerar det med lunch? Vem ska sommarjobbaren  
sjukanmäla sig till? 

•  Vilka förväntningar har ni på sommarjobbaren när det gäller 
att passa tider, använda mobiltelefon etc?

•  Finns det annan viktig information som sommarjobbaren  
behöver känna till?
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Första dagen på  
sommarjobbet
•  Hälsa sommarjobbaren välkommen och be att hen legitimerar 

sig för att försäkra dig om att rätt person börjar hos er.

•  Gå igenom vad som gäller på arbetsplatsen: arbetstider,  
rast, sjukanmälan, mobilanvändning etc.

•  Gå igenom säkerhetsföreskrifter.

•  Om arbetet kräver det: gå igenom tystnadsplikt.  
Tystnadsplikt förvaras på arbetsplatsen.

•  Tala om vad ni förväntar er av sommarjobbaren.

•  Visa sommarjobbaren runt på arbetsplatsen och presentera 
hen för övrig personal.
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Om det inte fungerar
Ibland fungerar det inte mellan arbetsgivare och sommar- 
jobbare. Och det kan vara svårt att veta hur man ska hantera 
det. Det allra bästa är förstås om ni tillsammans kan försöka 
lösa eventuella problem. Börja med att försöka förtydliga  
för sommarjobbaren:

• Vad ni som arbetsplats förväntar er av sommarjobbaren.

• Vilka regler som gäller för exempelvis mobilanvändning.

• Vilka uppgifter sommarjobbaren har och vem som  
 är handledare.

Om det ändå inte fungerar:

• Berätta tydligt vad det är som inte fungerar och varför.

•  Förklara att det är sista chansen annars måste ni avbryta 
sommarjobbet. Personal från CFA medverkar gärna vid  
detta samtal om ni önskar.

•  Kontakta CFA på arbetsmarknad@arbvux.goteborg.se  
alternativt 031-368 31 10 om ni överväger att avbryta  
sommarjobbet.

•  Det är CFA som avslutar anställningen. Om anställningen ska 
avslutas förklara tydligt för sommarjobbaren varför ni tycker 
att det anställningen ska avslutas.

•  Meddela CFA om sommarjobbaren uteblir eller slutar i förtid.
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• Fyll i omdömet och lämna till sommarjobbaren.

•  Fyll i tjänstgöringsrapporten och se till att chefen attesterar  
(skriver på) den. Ta en kopia och ge till sommarjobbaren.  
Skanna in den och mejla till  
sommarjobbgymnasiet@arbvux.goteborg.se

Om ni inte har skanner, skicka tjänstgöringsrapporten till: 

Arbetsmarknad och vuxenutbildning / Sommarjobbgymnasiet
Box 5412
402 29 Göteborg

Sista dagen  
på sommarjobbet
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Ledighet beviljas i undantagsfall och bara av CFA. Exempelvis  
om sommarjobbarens skola slutar efter/börjar tidigare än  
sommarjobbperioden. Ledigt för resor beviljas inte.

Sjukanmälan görs till arbetsplatsen. Sjuklön betalas inte ut under  
de första 14 dagarna i anställningen. En karensdag tillkommer.

Sommarjobbaren kan inte ta igen missad tid. Försäkringen  
täcker bara den avtalade arbetstiden. Av samma anledning  
går det inte att byta period.

Arbetstiden är åtta timmar/dag, exklusive 30–60 minuter  
lunchrast. Om arbetsdagen till exempel startar kl 8:00 och  
ni har 30 minuter lunch slutar arbetsdagen kl 16:30. Sommar- 
jobbaren får inte arbeta på helger. Arbetsdagen får starta  
tidigast kl 7:00 på måndagar, övriga dagar tidigast kl 6:00.  
Arbetsdagen slutar senast kl 19:00.

Sommarjobbaren är försäkrad via CFA,  
AFA Försäkringar, TFA-KL.

Er arbetsplats har arbetsmiljöansvaret. Det är därför viktigt  
att ni går igenom en riskbedömning med sommarjobbaren  
den första arbetsdagen. Läs mer om arbetsmiljö för ungdomar  
på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se

Om arbetsplatsen kräver utdrag ur belastningsregistret begär 
CFA in och kontrollerar det innan sommarjobbaren börjar arbeta.

Hela lönen betalas ut vid ett tillfälle även om arbetsperioden 
sträcker sig över ett månadsskifte. Lönen betalas ut via  
Swedbank. Om sommarjobbaren inte anmält lönekonto till  
Swedbank kommer lönen betalas ut på en avi som kommer  
hem i brevlådan.

Övrigt som är bra 
att känna till



Kontakta oss på Centrum för arbetsmarknadsanställningar 
Arbetsmarknad och vuxenutbildning är sommarjobbarens arbetsgivare

Postadress:  
Arbetsmarknad och vuxenutbildning 

Centrum för arbetsmarknadsanställningar  
Box 5412, 402 29 Göteborg

Besöksadress: Rosenlundsgatan 8, plan 4 

Telefon: 031-368 31 10 
Telefontider hittar du på www.goteborg.se/sommarjobbgymnasiet

E-post: sommarjobbgymnasiet@arbvux.goteborg.se


