Överenskommelse
Om sysselsättning av 15–17 åringar i privata företag.

Denna överenskommelse har träffats mellan
Örebro kommun
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Anordnare
Företag enligt underskrift

Överenskommelsen utgör en plattform för samarbetet kring genomförandet av
sommarpraktik för ungdomar i åldersspannet 15–17 år som är folkbokförda i Örebro
kommun, där Örebro kommun ingår ett anställningsavtal med ungdomen och därefter hyr
ut ungdomen till respektive företag.
I sommarpraktik erbjuds en ungdom i målgruppen en praktikplats under ca 3 veckor (120h)
hos ett privat företag. Genom praktiken får ungdomen en möjlighet att skaffa sig
erfarenheter, meriter och referenser. Företagen får en möjlighet att locka blivande
arbetskraft till företaget genom att skapa intresse för yrket.
Observera att företaget ansvarar för att erbjuda praktik. Företaget får därmed inte placera
ungdomen utanför den egna organisationen. Utifrån den beskrivning som företaget lämnat
anvisar Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ungdomar.

Enskilda överenskommelser
Enskilda överenskommelser om praktik på företaget kommer att tecknas för varje ungdom.
I överenskommelsen för varje enskild ungdom ska det tydligt framgå vilka
praktikuppgifter som erbjuds hos respektive företag. Varje praktik ska ske i samråd med
arbetstagarorganisationer på arbetsplatsen (där sådan finns representerad). Varje praktik
bör pågå i cirka 3 veckor.

Arbetsmiljöansvar
Sommarpraktik är att likställas med prao eller APU dock med skillnaden att
praktikersättning utgår med 60kr/h. Som ansvarig för ungdomens praktik är du skyldig att
se till att arbetslokaler, arbetsredskap, maskiner, arbetsmetoder, och hantering av farliga
ämnen uppfyller vissa grundkrav ur arbetsmiljösynpunkt. Det är viktigt att praktikanten får
kunskap och kännedom om hur arbetsuppgifterna ska utföras på ett säkert sätt.
Företagen ska tillhandahålla handledare, arbetskläder, arbets- och skyddsutrustning m.m.
till praktikanten.

Olycksfallsförsäkring
Örebro kommun har tecknat olycksfallsförsäkring i försäkringsbolaget Chartis för i
kommunen folkbokförda skolelever. Försäkringen omfattar elever i såväl kommunal skola
som fristående skola eller annan utbildningsanordnare. Försäkringen gäller för heltid d.v.s.

dygnet runt – året om och t.o.m. den termin eleven går ut gymnasiet. Oavsett när
olycksfallskadan inträffar så gäller försäkringen.
Ytterligare information om försäkringens villkor se försäkringsbesked, 104-5530 som kan
hämtas på Örebro kommuns hemsida, www.orebro.se under rubriken Barn och
utbildning/Grundskola/Försäkring.

Arbetsuppgifter
En sommarpraktikant ersätter ej ordinarie anställningar, såsom sommarjobb,
semestervikariat m.m.

Handledare
Arbetsgivaren som tar emot en sommarpraktikant ska:
• se till att behövliga åtgärder vidtas så att arbetet blir säkert för praktikanten
• se till att praktikanten får tillräcklig introduktion och handledning
• se till att praktikanten arbetar under ledning och tillsyn av en lämplig person
• se till att handledaren har tillräckliga kunskaper för sitt uppdrag
• se till att handledaren har tillräckligt med tid för att fullgöra uppdraget
• se till att tillbud eller olyckor som berör praktikanten rapporteras till Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsförvaltningen. Det är en fördel om arbetsgivaren har rutiner för att
anmäla allvarliga olyckor och tillbud direkt till Arbetsmiljöverket även för praktikanten
fastän det formellt är Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvar att
anmäla.

Arbetstider
Normalarbetstid för praktikanten är kl.8.00–17.00 måndag–fredag, avvikelser kan ske
enligt AFS 1996:1, vid schemalagd tid utanför normalarbetstiden förkortas arbetstiden till
35h/vecka med bibehållen ersättning.

Ersättning till praktikanten
Sommarpraktikanten ersätts med 60kr/h genom kommunens försorg, Företaget
tidrapporterar snarast efter praktikperioden till Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen som i sin tur fakturerar företaget med 74 kr timme för timme.
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