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1.Vad innebär sommarpraktik?
Genom att göra betald praktik hos oss får du en möjlighet till inblick i Region
Kronobergs olika delar och yrkesroller. Du är i verksamheten som en extra resurs
och deltar aktivt i arbetet men ersätter ingen ordinarie personal. Du handleds
alltid av en handledare.
2. Vem kan söka sommarpraktik?
Du som är född 2003 eller 2004, är folkbokförd i Kronobergs län och inte har
haft sommarpraktik tidigare i Region Kronoberg har möjlighet att söka.
3. När kan jag söka sommarpraktik inför sommaren 2021?
Ansökan öppnar 15 februari och stänger 14 mars.
4. Var finns sommarpraktikplatserna?
Platserna finns både i Växjö och Ljungby men kan även finnas på andra orter där
Region Kronoberg har verksamhet. Det finns praktikplatser bland annat inom
hälso- och sjukvård, lokalvård, kök, restaurang och administration.
5. Hur ansöker jag om sommarpraktik?
Du gör din ansökan digitalt via offentliga jobb i ett program som heter Recruit
Visma.
Offentliga jobb

FAQ till webben sommarpraktik
2021-02-15
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6. Varför står det att jag ska kryssa i flera perioder?
Eftersom det kommer att vara många som söker till platserna blir det enklare för
oss att fördela dem om vi har flera alternativ.
7. Kan jag arbeta mer än en period?
Nej, du blir bara erbjuden en period.
8. Kan jag söka även om jag inte har godkända betyg i svenska, matematik
och engelska?
Ja
9. Jag missade att skicka in min ansökan, kan jag göra det efter 14 mars?
Nej det är endast de som sökt inom ansökningstiden som har möjlighet att få
sommarpraktik.
10. Vad händer när jag skickat in min ansökan?
När du skickat in din ansökan så får du ett mail att vi tagit emot din ansökan, får
du inget mail, kontrollera skräpposten el så har något blivit fel, gå då in och gör
om ansökan.
11. Hur gör ni urvalet till sommarpraktikplatserna?
När ansökningstiden gått ut gör vi en första lottning av platserna bland de
sökande till de olika perioderna. I år tilldelas de under 18 år endast platser inom
verksamheter som inte har patienter. De som är över 18 år erbjuds platser inom
hälso- och sjukvård.
12. Varför får inte jag som är under 18 år söka till hälso- och sjukvården?
Det nya coronaviruset har riskklass 3, och enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter
får minderåriga inte arbeta i miljöer där denna riskklass förekommer. Minderåriga
ska därför inte utföra arbetsuppgifter inom vård och omsorg där det finns
patienter eller brukare med konstaterad eller misstänkt covid-19. Av den
anledningen kan vi i dagsläget inte erbjuda platser inom hälso- och sjukvården till
dig under 18 år.
13. När och hur får jag veta om jag får sommarpraktikplats?
När lottningen är gjord meddelar vi de som fått plats via mail senast 15 april. Vi
skickar även hem skriftlig information om vilken arbetsplats och period du blivit
tilldelad. Observera att du kan ha blivit tilldelad en annan period än den du
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önskade. I brevet finns även information och blanketter om sekretess, närmaste
anhörig och lön utan skatteavdrag.

14.Vad gör jag om jag blir erbjuden sommarpraktikplats?
Om du får en sommarpraktikplats vill vi att du lämnar besked senast den 1 maj
om du tackar ja eller nej till din plats. Hör vi inget från dig går platsen till annan
sökande. Det är därför viktigt att du håller koll på din mailbox. Kontrollera även
din skräppost.
Fyll även i blanketterna du fått via post och skicka tillbaka till oss i det
medföljande kuvertet så snart som möjligt men senast den 1 juni.
Lämna ditt besked till sommarpraktik@kronoberg.se
15. Vad händer om jag tackar NEJ till platsen jag blivit erbjuden?
Tackar du nej till platsen du blivit erbjuden lottas den ut till någon annan sökande.
16. Vad händer om jag inte blir erbjuden någon plats?
Blir du inte erbjuden någon plats får du ett mail om det och du får automatiskt en
plats på reservlistan. Det finns en andra chans ifall någon annan tackar nej till sin
plats, då lottas den ut i en andra lottning. Du får i så fall besked om det via mail
och post.
17. Kan jag ordna en egen sommarpraktikplats?
Nej, alla platser ska erbjudas genom Region Kronoberg för att alla ska ha samma
chans att söka sommarpraktikplats.
18. Vilka perioder är sommarpraktiken?
Det finns 3 st perioder: period 1 vecka 24-26, period 2 vecka 27-29 och period 3
vecka 30-32. Dessa perioder kan variera lite beroende på om arbetsplatserna har
några särskilda önskemål. Detta meddelar vi i så fall när vi erbjuder dig platsen.
19. Hur många timmar ska jag arbeta?
Du arbetar 6,5 tim/dag. Utöver det har du 30 minuters obetald rast.
20. Vilka arbetstider har jag?
Dina arbetstider kan variera men ska vara förlagda mellan 06:00-18:00.
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21. Får jag arbeta på kvällar och helger?
Nej, sommarpraktiken ska vara dagtid; mån-fre. Du får ingen ersättning för
obekväm arbetstid eller övertidsersättning.
22. Ska jag arbeta på midsommarafton?
Nej, midsommarafton är en röd dag då är du är ledig eftersom vi inte betalar ut
ersättning för obekväm arbetstid. Vill du och det fungerar för arbetsplatsen du är
på, kan du arbeta igen de förlorade timmarna genom att förlänga din arbetstid
under några dagar. Det är helt upp till arbetsplatsen att bestämma om det är
möjligt.
23.Vad får jag göra på min sommarpraktik?
Dina arbetsuppgifter varierar beroende på var i Region Kronoberg du är. Är du
inom sjukvården kan det tex innebära att du hjälper till i avdelningsköket, serverar
mat till patienterna, går ärenden, följer med på undersökningar, fyller på förråd,
bäddar sängar, är med vid omvårdnadsarbetet och övriga dagliga rutiner på
avdelningen.
Inom lokalvården är det olika former av städ av våra lokaler, hjälpa till i
tvättstugan med mera.
Administrationen kan till exempel vara arkivering av journaler.
Inom kök och restaurang gör du smörgåsar, sallader, bakar, diskar, packar mat
med mera.
24. Finns det något jag INTE får göra på min sommarpraktik?
Det finns arbetsuppgifter du inte får utföra om du är under 18 år. Dessa står
beskrivna i lagen om arbetsmiljö. Vill du läsa mer om vad som gäller kan du göra
det via länken nedan.
Arbetsmiljöverket
25. Hur mycket får jag i lön?
Lönen är 72 kr/timmen inklusive semesterersättning (2021).
26. När får jag lönen?
Arbetar du första perioden får du din lön utbetald 27 juli, arbetar du andra eller 3
perioden utbetalas den 27 augusti förutsatt att din handledare/avdelningschef har
skickat in den i god tid till löneavdelningen.
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27. Vad gör jag med närvarorapporten?
För varje dag du jobbar skriver du ner antalet timmar på närvarorapporten. När
du sedan jobbat klart dina veckor räknar du samman och noterar alla dina
arbetade timmar. Kontrollera så att allt stämmer och att du även fått med
eventuella dagar som du varit sjuk eller haft annan frånvaro. Därefter skriver du
under närvarorapporten och ber att din handledare eller någon chef på din
arbetsplats också skriver under den. Närvarorapporten skickar handledaren/
avdelningschefen in till löneavdelningen.
28. Hur betalas lönen ut?
Lönen betalas ut via Nordea. För att få din utbetalning till ditt konto måste du
anmäla detta. Det gör du via nedanstående länk. Fyll i Region Kronobergs
arbetsgivarnummer, 643931.
Om du inte anmäler ditt konto får du en utbetalningsavi hemskickad till din
folkbokföringsadress. Den får du sedan lösa in på banken. Du måste då ha en
godkänd legitimation med dig.
Anmäl konto till Nordea
29. Måste jag betala skatt på de pengar jag tjänat under sommaren?
Du måste betala skatt om du tjänar mer än 20 135 kr under hela kalenderåret
2021. Om sommarpraktiken är din enda inkomst under 2021 behöver du inte
betala skatt på de 6 600 kr du tjänar.
För att löneavdelningen inte ska dra någon skatt på din lön behöver du fylla i
blanketten ”Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag”. Den finns med i
brevet vi skickar till dig och ska skickas tillbaka till oss senast 1 juni. Du kan även
skriva ut den via Skatteverkets webbsida.
Om du inte lämnar in blanketten kommer löneavdelningen att dra skatt på din
lön. Skatten justeras sedan i efterhand och eventuell återbetalning sker juni 2022.
Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag, Skatteverket
30. Är jag försäkrad när jag har sommarpraktik?
Ja
31. Varför ska jag fylla i en hälsodeklaration?
Om du ska vara inom hälso- och sjukvården ska du fylla i ett formulär angående
om du varit i kontakt med eller har tuberkulos och/eller multiresistenta bakterier.
Detta för att säkerställa att det inte blir någon spridning av dessa sjukdomar.
Formuläret fylls i via en länk som skickas till dig. Beroende på dina svar kan du
eventuellt bli kallad till infektionsmottagningen för provtagning.
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32. Kommer jag att erbjudas vaccination mot covid-19 om jag ska vara
inom hälso- och sjukvården?
Är du över 18 år och har fått en praktikplats på en vårdavdelning, kommer du att
erbjudas vaccination mot Covid-19.
33. Hur gör jag om jag blir sjuk?
Om du blir sjuk ska du kontakta din arbetsplats och meddela sjukfrånvaro.
Ersättning för sjukfrånvaro utgår inte men om du i samråd med arbetsplatsen
bestämmer att det är möjligt att arbeta igen de förlorade arbetstimmaren är det ok.
34. Om jag får en sommarpraktikplats får jag ta ledigt då?
Nej, det förutsätts att du arbetar hela perioden. Det kan dock uppstå situationer
som gör att du behöver vara ledig en dag. Prata i så fall med din handledare.
Eventuellt kan du i samråd med arbetsplatsen bestämma om det är möjligt att
arbeta igen de förlorade timmarna.
35. Vem svarar på frågor när sommarpraktiken börjat?
När sommarpraktiken börjat behandlas du på samma sätt som övriga
medarbetare, det vill säga det är din handledare och avdelningschefen som svarar
på frågorna. Vet de inte svaret på frågan vänder de sig till HR-avdelningen eller
oss på administrationen.
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Arbetsmiljöverket
Dokument:
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Närvarorapport
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