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Riktlinjer 
§1 Vem kan söka sommarjobb 

1:1 Berättigad till att söka sommarjobb via Melleruds kommun är ungdomar som 
går ut ur 9:de klass och är folkbokförd i Melleruds kommun, samt asylsökande 
ungdomar som går ut ur 9:de klass och är bosatta i Melleruds kommun och 
uppfyller villkoren enligt 5 §, punkten 5:2. 
 

1:2 Arbetsmarknadsenheten i samråd med ansvarig för särskoleeleverna inom 
kommunen, tar ut vilka elever som skall erbjudas sommarjobb. Ur denna grupp 
kan även gymnasieelever ur årskurs 1, erbjudas jobb. 

 
Kommentar: 
Tanken med att endast de som går ur 9:de klass kan söka, är att varje år är det nya 
personer som ges möjlighet till jobben. Man kan i vårt datasystem lägga in så att 
personer som tidigare haft sommar jobb men söker blir nekade, vilket då skulle innebära 
att man kan bredda åldersgruppen. Dock så kan det bli fel även i det bästa av system, 
samt att vi tror att det skulle skapa viss onödig irritation. Detta med 9:de klassare blir 
tydligare gentemot kommuninvånarna. 
Att endast folkbokförda personer samt asylsökande ungdomar bosatta i Mellerud, kan 
söka beror på att det är Melleruds invånare vi i första hand vill stötta. 
 
När det gäller särskoleeleverna så krävs ett annat urval. Detta för att alla ur denna grupp 
har inte samma mognad för ett sommarjobb. Platserna är också begränsade i och med 
att det krävs mer av arbetsgivaren som tar emot en person ur denna grupp. 
 
§2 Ersättning 

  Ungdom fyllda 15 år får en bruttolön på 40 kr i timmen. 
  Ungdom fyllda 16 år får en bruttolön på 45 kr i timmen. 

Kommentar: 
Lönen är satt i överenskommelse med kommunens fackliga parter inför sommaren 2006. 
Målet för AME är att samma lönebild skall gälla under ett längre period framöver, 
eftersom det handlar mer om en betald praktik, än ett jobb. 
 
§3 Arbetstid 

Den unge arbetar 6 timmar per dag under helgfria vardagar, under max 3 
veckor. 

Kommentar: 
Denna tidsbegränsning bidrar till att kunna ge ett större antal ungdomar möjligheten till 
att få sommarjobb. 
 
§4 Antal som erbjuds sommarjobb 

4:1 Max xx ungdomar kommer erbjudas sommarjobb. 
4:2 5 platser av de xx, kommer att erbjudas till ungdomar med särskilda behov 

och som går i särskola. 
Kommentar: 
Antalet ungdomar som kan erbjudas sommarjobb, beror på den budget som KS beslutar 
om. 
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§5 Ansökan till sommarjobb 
5:1 Ansökan kan bara ske via ett webbformulär som man kommer åt via Melleruds 

kommuns hemsida (www.mellerud.se). 
5:2 För att asylsökande ungdom skall kunna registrera en ansökan, krävs det att 

ungdomen har ”arbetstillstånd” från Migrationsverket, samt 
”samordningsnummer” från Skatteverket.  

5:3 Webbformuläret skall vara fullständigt ifyllt och skickat för att godtas som en 
ansökan. 

5:4 Ansökan skall vara gjord inom angiven ansökningstid. 
 
Kommentar: 
Anledningen till att ansökan endast kan ske via webbformuläret har två syften. Det ena 
är att effektivisera AME.s administration. Det andra är att webbformuläret är utformat så 
att ungdomen får en inblick i hur man söker jobb. Te.x. vad för information efterfrågas 
många gånger av en arbetsgivare m.m. 
 
Asylsökande ungdomar får inte jobba utan ett arbetstillstånd från Migrationsverket. För 
att kommunen skall kunna registrera en asylsökande ungdom som anställd och betala 
skatt m.m, krävs ett samordningsnummer från skattemyndigheten. Tillståndet och 
samordningsnumret skall ungdomen söka på förhand. Detta för att ungdomen skall 
kunna delta i utlottningen med alla andra, samt undvika att Migrationsverket i efterhand 
nekar arbetstillstånd och ungdomen då har fått jobba utan att kunna erhålla någon 
ersättning. 
 
§6 Uttagning 

6:1 Ungdomar som har lämnat in en fullständig och korrekt ansökan inom angiven 
ansökningstid registreras i en databas. Ur databasen lottar programmet 
”Sommar AME@” ut de personer som skall få ett erbjudande om sommarjobb. 

6:2 Ur databasen lottar programmet ”Sommar AME@” ut 10 personer till 
reservplats. 

6:3 Tackar någon av de som blivit erbjuden sommarjobb, nej. Kommer första 
person på listan av dem som fått reservplats bli erbjuden den lediga platsen. 
Tackar den personen, nej. Blir nästa person erbjuden platsen o.s.v. 

6:4 Vid behov kan ”Sommar AME@” få lotta fram ytterliggare personer. 
6:5 Arbetsmarknadsenheten i samråd med ansvarig för särskoleeleverna inom 

kommunen, tar ut de 5 elever ur särskolan, som skall erbjudas sommarjobb.  
 
Kommentar: 
När ungdomen fyller i webbformuläret kommer hon/han också få godkänna 
registreringen i databasen. 


