För dig som är feriearbetare
Sommaren 2018

Grattis till din ferieplats i Växjö
kommun sommaren 2018!
I denna broschyr hittar du den information som du behöver när du ska feriearbeta i Växjö
kommun.
Information in other languages
If you want the following information in English, Arabic, Somali or Dhari. Visit our website
via this link http://www.vaxjo.se/feriearbete

Närvarorapport
På närvarorapporten fyller du dagligen i antalet arbetade timmar och även hur lång rast
som tagits ut. Har du varit sjuk eller frånvarande av annan anledning så ska du anteckna
det i noteringsrutan vid den dagen.
Du ansvarar för att rapporten fylls i och även att den undertecknas av din handledare
samt att den skickas in till oss (se adress på baksidan av denna broschyr), eller lämnas i
brevlådan inne på Bergendahlska gården (Liedbergsgatan 14-16), i rätt tid - annars får du
ingen lön!

Frånvaro
Du ska meddela frånvaro direkt till arbetsplatsen, t.ex. när du är sjuk. Sjuklön utgår inte.
Du ska arbeta den period som du fått tilldelad. Skulle det hända något som gör att du inte
kan jobba den period som du blivit tilldelad måste du kontakta oss så fort som möjligt så
att en ersättare kan hittas!

VIKTIGT!
Ta reda på om din plats kräver att du lämnar in utdrag ur belastningsregistret!
Om din plats kräver detta så måste du så fort som möjligt ansöka om utdrag ur
belastningsregistret som du sedan lämnar OÖPPNAT till din handledare på arbetsplatsen,
det kan nämligen ta några veckor innan du får hem det. Blanketterna hittar du på polisens
hemsida (§9 enskild person, utdrag för skola/barnomsorg).
Observera att arbetsplatsen kan neka dig arbete om du inte har fått ditt utdrag!

Löneutbetalning
Löneutbetalningen sker via Växjö Swedbank. I detta brev medföljer en kontoanmälan
som du ska lämna till kontoret för Växjölöftet Sommar så snart som möjligt men senast
den 20 maj för att få din lön insatt på ditt konto. Observera att det är du som måste stå
som kontoinnehavare (ex. ej mamma eller pappa). Om du inte har ett konto/anmäler ditt
konto innan den 20 maj betalas din lön ut på en avi som skickas via post till din
folkbokföringsadress.
Observera att det inte finns några utsatta datum för utbetalning av lön. Ordinarie
utbetalningsdatum är den 27:e varje månad. När du får din lön beror på vilket datum du
lämnar in din närvarorapport till oss på kontoret för Växjölöftet Sommar (inte till din
arbetsplats). Har du frågor om specifika utbetalningsdatum kontakta oss på kontoret för
Växjölöftet Sommar.

Intyg för lön utan skatteavdrag
Om det är så att du under 2018 inte kommer att tjäna mer än 19 247 kr så kan du få lön
utan skatteavdrag. Det du behöver göra då är att fylla i blanketten Intyg för lön utan
skatteavdrag som följer med i detta brev. Du hittar den på baksidan av din
närvarorapport. OBSERVERA att det är du som ska fylla i alla fält samt underteckna Intyg
för lön utan skatteavdrag, nedan ser du ett exempel på hur du fyller i det.

Checklista inför jobbet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Beställ utdrag ur polisregistret (öppna det ej). Ta reda på om detta krävs att
du lämnar in på din arbetsplats.
Ta kontakt med arbetsplatsen (Kontoret för Växjölöftet Sommar är inte
arbetsplatsen)
Passa tider
Respektera regler på arbetsplatsen
Låt mobiltelefonen vila!
Du som arbetstagare har inte bara rättigheter utan skyldigheter mot
arbetsgivaren
Läs noga igenom informationen om lön ovan
För frågor gällande lön kontakta alltid kontoret för Växjölöftet Sommar i
första hand

Kontakt

Anna Nilsson
Simon Lundqvist

0470-436 71
0470-79 64 15

Eller via mejl
vaxjoloftetsommar@vaxjo.se
Post:
”Växjölöftet Sommar”
Bergendahlska gården
Växjö Kommun
Arbete och Välfärd
Box 1222
351 12 Växjö
Besöksadress:
Bergendahlska gården, Liedbergsgatan 14-16, Växjö

