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1. Med tecknande av ferieuppdrag, där kommunalt bidrag kan beviljas, avses
uppdrag för ungdomar vilka är skrivna i Bjurholms kommun, under aktuell
sommar enligt följande:
 Ungdomen skall fylla minst 15 år under kalenderåret.
 Ungdomen har en pågående men ej avslutad 3-årig gymnasieutbildning.
 Ungdomen befinner sig i åldersspannet motsvarande en pågående men
ej avslutad 3-årig gymnasieutbildning.
2. Platser fördelas utifrån fastställd budgetram aktuellt år. Samtliga, för
sommaren, särskilt tillsatta uppdrag exempelvis parkskötsel samt minst två
tredjedelar av kommunens totala antal platser ska vara tillsatta innan
arbetsgivare/föreningar tilldelas ungdomar och således beviljas bidrag.
Befintliga platser tilldelas i första hand ungdomar som avslutat årskurs 9
aktuellt år.
3. Kommunen lämnar bidrag till arbetsgivare/föreningar som under tiden juni –
augusti tecknar avtal om ferieuppdrag med ungdomar, enligt punkt 1, för
uppdrag om minst 6 timmars sysselsättning/dag under en period om två
veckor.
4. Arbetsgivaren/föreningen skall följa gällande lagstiftning för arbetstid och
arbetsmiljö samt i förekommande fall föreskrifter för minderåriga i de fall
aktuell ungdom ej fyllt 18 år.
5. Ansökan om kommunalt bidrag vid tecknande av ferieuppdrag med ungdom
skall efter avslutat uppdrag göras på särskild blankett som tillhandahålls av
kommunen.
6. Kommunalt bidrag utgår för maximalt tio dagar per ferieungdom/kalenderår
och för högst fyra ferieungdomar per enskild arbetsgivare/förening.
7. Bidrag utbetalas enligt följande:
a.) Arbetsgivaren/föreningen anmäler till kommunen inom fastställd tidsram
aktuellt år antalet aktuella ferieuppdrag under sommaren.
Kommunen tilldelar arbetsgivaren/föreningen ferieungdom utifrån
inkomna ansökningar, enligt punkt 2.
Arbetsgivaren/föreningen tecknar avtal med tilldelad ferieungdom och
utbetalar hela ersättningen, som är minst densamma som kommunen
skulle ha utbetalt om kommunen varit uppdragsgivare, till ungdomen.
Beloppet på bidraget motsvarar kommunens ersättningsnivå exkl.
personalomkostnader.
Bidrag utgår med högst 10 dagar per ferieungdom samt maximalt 6
timmar per dag.
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b.) Önskemål om bidrag samt för vilken ungdom det avses anmäls till
kommunen inom fastställd tid aktuellt år (beviljas enligt punkt 2).
Arbetsgivaren/föreningen tecknar avtal med ferieungdomen och
utbetalar ersättning för ferieuppdraget som är minst densamma som om
kommunen varit uppdragsgivare.
Bidraget till arbetsgivaren/föreningen uppgår till maximalt 150 kr per
ferieungdom och dag under maximalt 10 dagar mot uppvisande av
utbetalning av ersättning till ungdomen.
8. Bidrag utgår ej för reseersättning.
9. Ungdomen har endast rätt till en ferieuppdragsplats under året. Bidrag till
enskild arbetsgivare/förening utbetalas endast i de fall kommunen i förväg
tilldelat en ungdom/-ar eller godkänt tecknande av avtal med tilltänkt ungdom/ar.
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