
 
 
 
ANSÖKAN OM SOMMARPRAKTIK 2014 
PÅ PRIVAT FÖRETAG SOM JAG SJÄLV SÖKT PRAKTIKPLATS PÅ 
 

   

   
Fylls i av den sökande. I första hand direkt i datorn. Annars TEXTA TYDLIGT! 

Postadress Besöksadress Telefon Org nr  

Staffanstorps Kommun Brågarpsvägen 21(bakom Brågarps kyrka) 046-25 11 70 212000-1017 

Sommarpraktik 2014 E-mail Hemsida  

245 80 STAFFANSTORP arbetsmarknadsenheten@staffanstorp.se www.staffanstorp.se  

 

Namn:  

Personnummer:  

Adress:  

Mailadress:   

Tfn/ Mobil:  

Skola och klass:  

 
 

Mina föräldrar känner till och är positiva till min ansökan om sommarpraktik (kryssa i ruta)  

 
Markera med ett (X) vilken tidsperiod företaget har möjlighet att ta emot dig.  

Period 1 16 juni – 4 juli   Period 3 28 juli – 17 augusti  

Period 2 7 juli – 25 juli      

 
 

Företagets/Arbetsplatsens 

namn 

 

Organisationsnummer:   

Postnummer och adress  

Kontaktperson/handledare  

e-mail  

Tfn/ Mobil:  

OBS! Ansökan ska vara oss tillhanda senast fredagen den 15 mars. Skicka eller lämna den till 
 
Arbetsmarknadsenheten Besöksadress:  
Sommarpraktik 2014,  Brågarpsvägen 21  
245 80 Staffanstorp. Staffanstorp 

 
   
Privata företag: 
Du kan själv ordna praktikplats på ett företag om du tillhör de prioriterade åldersgrupperna, det vill säga är född 
1998 eller 1997-1996 och inte tidigare haft Sommarpraktik via kommunen. Ansökan om Sommarpraktik 2014 
och avtal ska ALLTID gå via oss och godkännas av oss på Arbetsmarknadsenheten/Sommarpraktik. 
Staffanstorps Kommun är arbetsgivare även om arbetsplatsen är ett företag och då gäller samma avtal och 
regler för exempelvis sista ansökningsdag som till övriga praktikplatser.  
 
Söker du praktik på företag där barn vistas ska du även söka Utdrag ur belastningsregistret 
skola/barnomsorg. Ansökningsblankett, finns även på vår hemsida, fyller du i och skickar in till 
Polismyndigheten. Svaret från polisen som skickas hem till dig ska vara oss tillhanda senast den 11 april. 
 
 
Alla kommer att kontaktas av oss på Arbetsmarknadsenheten efter ansökningstidens slut. 
  
 
 



              

 

 
 2(2) 

Postadress Besöksadress Telefon Org nr  

Staffanstorps Kommun Brågarpsvägen 21(bakom Brågarps kyrka) 046-25 11 70 212000-1017 

Sommarpraktik 2014 E-mail Hemsida  

245 80 STAFFANSTORP arbetsmarknadsenheten@staffanstorp.se www.staffanstorp.se  

    
 

Information till arbetsplatser 
 

Sommaren 2013 gavs ca 300 ungdomar praktik via Staffanstorps kommun. 

En praktikplats ger ungdomar en möjlighet att tjäna egna pengar samt en introduktion till arbetslivet. 

Eftersom de kommunala platserna inte räcker till ber vi dig och ditt företag att ta emot en eller flera 

ungdomar under tre veckor. De olika praktikperioderna finns på framsidan. 

Vad kan ungdomarna erbjuda? 

Ni får chansen att handleda och lära känna en eller flera ungdomar under några sommarveckor. De kan 

bidra med nya idéer, ett par extra händer och sätta en guldkant på er verksamhet. 

Vad kan Sommarpraktik 2014 erbjuda? 

De ungdomar som får praktik via Sommarpraktik 2014 får ersättning och har olycksfallsförsäkring 

genom Staffanstorps kommun.  

Under hela sommaren kommer vi på Arbetsmarknadsenheten finnas tillgängliga för att svara på frågor 

och stötta er och ungdomarna med administration och eventuella problem. Som ett led i detta arbete 

gör vi även arbetsplatsbesök på de företag som ställer platser till förfogande.  

Hur söker ungdomarna till Sommarpraktik 2014?  

Ungdomarna ansöker om Sommarpraktik 2014 mellan 15 februari - 15 mars 2014. Endast ungdomar 

som är folkbokförda i Staffanstorps kommun är behöriga att söka till Sommarpraktik 2014. 

Prioriterade åldersgrupper är de som är födda 1998 eller 1997-1996 och inte tidigare haft 

Sommarpraktik via kommunen och som ansökt i tid.  

 

Till Företagare i Staffanstorps kommun 

Staffanstorps kommuns ambition är att ungdomar i åldern 16-17 år får chans till arbetspraktik under 

sommaren. Tyvärr räcker inte de kommunala platserna till åt alla. Av den anledningen ber vi dig och 

ditt företag, om möjlighet finns, att ta emot en eller flera ungdomar under tre veckor. 

Kommunen står för försäkring samt ersättning till ungdomen. 

 

För samtliga externa företag görs en sedvanlig kreditkoll där vi kontrollerar att det inte finns obetalda 

skatter och avgifter och att det finns F-skattsedel. 

Stor restriktivitet gäller för placeringar med familjekoppling. Arbete i hemmet är ej tillåtet. 

Praktikantens arbetsschema skall lämnas in till Arbetsmarknadsenheten i Staffanstorp innan praktiken 

startar.  

 

Fyll i formuläret ovan tillsammans med den sökande. 

 

 

 

 

Vid eventuella frågor kontakta Michael Larsson, arbetsmarknadshandläggare på telefon 046-25 11 76 

eller på mejl michael.larsson@staffanstorp.se.  

mailto:michael.larsson@staffanstorp.se

