Anmälan om arbetslöshet för fiskare

Lämnas till Handels a-kassa vid arbetslöshet eller vid förändring av tidigare lämnade uppgifter.
Läs informationstexten innan du fyller i blanketten.

1. Personuppgifter
Namn

Personnummer, 10 siffror

Adress

Telefonnummer

Postnummer

C/o adress

Ort

E-postadress

2. Arbetstid i fiske
Arbetar du 40 timmar/vecka med fisket?
Ja

Nej, jag arbetar ……………….. timmar/vecka.

Om du arbetar mindre än 40 timmar/vecka med fisket, ange varför: ……………………………………………………….

3. Arbetsmöjligheter
Hur mycket kan och vill du arbeta/vecka?

Heltid, 40 timmar/vecka

………… timmar/vecka.

Varför kan du inte arbeta heltid?
Studier

Aktivitetsersättning

Barnomsorg saknas

Sjukersättning

Egen verksamhet

Uppdrag eller liknande

Annan orsak, ange vad …………………………………………………………………………

4. Företagare eller anställd?
Bedriver yrkesfiske som företagare (Jag har lön från aktiebolag som varierar beroende på hur fisket går).
Bedriver yrkesfiske som anställd (Jag har fast lön från aktiebolag), bifoga anställningsbevis.

B
5. Annan
sysselsättning vid sidan av yrkesfisket?
Har
e du någon sysselsättning vid sidan av fisket?
Nej

Ja, från och med ………………………………

Ange sysselsättningens art:
Anställning, skicka in ”Arbetsgivarintyg”.
Frilans
Ange timmar/vecka

Politiska uppdrag, skicka in kopia av avtal.
Övrigt, ange vad …………………………………………………………
Ange inkomst/vecka

6. Annan egen verksamhet
Har du annan verksamhet vid sidan av eller som ingår i fisket (även annan syssla med anknytning till fisket
ska anges, ex. fiskförsäljning, rökeri eller fiskberedning)?
Nej, gå vidare till punkt 7.

Ja, från och med ………………………………………….

Ingår verksamheten i begreppet ”yrkesfiske” (se beskrivning i informationstexten)?
Nej. Du behöver skicka in ”Arbetsintyg för företagare”.
Ja, beskriv vilken typ av verksamhet …………………………………………………………………………………
Hur många timmar/vecka avser arbete ombord i genomsnitt ………………………………………….
Hur många timmar/vecka avser landbaserat arbete i genomsnitt …………………………………………………

7. Övriga frågor
a) Är du tjänstledig från något arbete?

Nej

Ja

b) Bedriver du någon form av studier?

Nej

Ja

c) Har du tillerkänts pension eller annan form av ersättning
som grundar sig på tidigare arbete?

Nej

Ja

d) Har du barn under 7 år?
Om ja, har du ordnad barnomsorg?

Nej
Nej

Ja
Ja

8. Övriga upplysningar

9. Sanningsförsäkran
Jag intygar på heder och samvete att de uppgifter jag lämnat på denna blankett är riktiga och fullständiga.
Jag förstår att jag måste meddela a-kassan inom två veckor om uppgifterna ändras.
……………………
Datum

……………………………………………………….……
Namnteckning

……………………………………………………
Namnförtydligande

10. Kompletteringsförsäkran
Denna ruta används endast om en kopia sänts tillbaka för komplettering
……………………
Datum

……………………………………………………….……
Namnteckning

Informationstext till ”Anmälan om arbetslöshet för fiskare”
Blanketten är fastställd av IAF (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring). Blanketten ska skickas
till Handels a-kassa som underlag för bedömning av rätten till ersättning.
Alla uppgifter på blanketten behöver fyllas i. Uppgifterna som du lämnar kan lämnas vidare
genom ett informationsutbyte med till exempel Försäkringskassan och Centrala
studiestödsnämnden (CSN). Vid ändring av lämnade uppgifter behöver du skicka en ny
”Anmälan om arbetslöshet för fiskare” till oss senast 14 dagar efter det du fick kännedom om
förändringen.
1. Personuppgifter
Uppge adress och telefonnummer där vi kan nå dig.
2. Arbetstid i fiske
Fyll i den tid som du arbetat med fisket. Om du arbetar mindre än 40 timmar per vecka behöver du
fylla i antal timmar du arbetar och varför du inte arbetar heltid.
3. Arbetsmöjligheter
Om du vill och kan arbeta heltid fyller du i 40 timmar per vecka. Om du inte kan arbeta heltid ska
du fylla i varför och uppge antal timmar du kan arbeta. Om du för närvarande är sjukskriven ska
du fylla i antalet timmar du kan och vill arbeta om du inte vore sjukskriven. Din sjuktid ska du
istället fylla i på tidrapporterna. Om du däremot har aktivitets- eller sjukersättning på deltid fyller
du i den resterande tid du faktiskt kan och vill arbeta.
4. Företagare eller anställd?
Som företagare räknas fiskare som är fartygsägare, fartygsdelägare och även lottfiskare som får
inkomst av fiske enligt manslottssystemet samt fiskare vars inkomst direkt påverkas om fartyget
blir stillaliggande till exempel på grund av storm eller ishinder.
Som anställd räknas fiskare med fast lön som inte påverkas av eventuellt stillaliggande på grund
av storm och ishinder. Som anställd har man inte rätt till ersättning på grund av väderleksoch/eller ishinder.
5. Annan sysselsättning vid sidan av yrkesfisket? Extraarbete, som ej bedrivs i näringsverksamhet
Om du har annan sysselsättning vid sidan av yrkesfisket och som du vill fortsätta med, ska du vid
en anställning skicka in ”Arbetsgivarintyg”. Intyget ska innehålla arbetad tid för de senaste 12
månaderna. Om du har politiska uppdrag behöver du skicka in kopia av avtalet.
6. Annan verksamhet
Om du har annan verksamhet vid sidan av eller ingående i fisket ska du fylla i detta. Även syssla
med anknytning till fisket ska fyllas i, exempelvis fiskförsäljning, rökeri eller fiskberedning. Du
behöver skicka in kopia av senaste fullständiga deklaration och resultaträkning. Om verksamheten
inte ingår i begreppet ”yrkesfiske” ska du fylla i ”Arbetsintyg för företagare”.
Definition av begreppet ”yrkesfiske”
Med ”yrkesfiske” menas, förutom egentliga fisket ombord och tillhörande förberedelse- och
avslutningsarbeten i samband med fiskeresan, även viss landbaserad fortsättning på fiskeresan.
Omfattningen av de olika delarna i begreppet ”yrkesfiske” ska kunna styrkas.
Följande räknas som arbete ombord: Fiske, hantering av fångst ombord (exempelvis rensa, filéa,
sortera och packa fångst till sjöss), kokning av räkor ombord under fiskeresan samt lossning av
fångst.
Av utrymmesskäl på båten kan en del av ovanstående sysslor inte utföras på mindre fiskebåtar och
utförs istället när båten kommer i land (landbaserad fortsättning på fiskeresan). En sådan
hantering av den färska fångsten på land ingår i begreppet ”yrkesfiske”.
Som ”yrkesfiske” kan viss beredning samt viss försäljning av egen fångst ingå under förutsättning
att dessa verksamheter bedrivs tillsammans med heltidsfiske och utförs av den som bedrivit fiske
(landbaserad sidoverksamhet).

I begreppet ”yrkesfiske” ingår inte, trots viss anknytning till fiske, exempelvis fiskodling, fisketurer,
inköp av fisk samt försäljning av annan än egen fångst. Detsamma gäller om försäljning och
beredning av egen fångst och annan landbaserad verksamhet är omfattande i jämförelse med
yrkesfisket.
Vad är extraarbete?
För att en sidoverksamhet som inte ingår i begreppet ”yrkesfiske” ska kunna godkännas som
extraarbete krävs det bland annat att fisket är huvudsyssla och bedrivs på heltid.
Sidoverksamheten måste kunna särskiljas från fisket, inkomster och kostnader i sidoverksamheten
respektive fisket ska kunna redovisas var för sig. Sidoverksamheten får inte vara ett hinder för att
kunna arbete heltid.
7. Övriga frågor
Du behöver svara på alla frågor.
8. Övriga upplysningar
Om du vill lämna övriga upplysningar kan du göra det här.
9. Sanningsförsäkran
Genom att underteckna blanketten intygar du att de uppgifter du lämnar är riktiga och fullständiga.
10. Kompletteringsförsäkran
Om vi skickar tillbaka en kopia av blanketten för komplettering ska denna ruta användas för ny
försäkran och underskrift.

Skicka blanketten till Handels a-kassa, Box 49, 631 02 Eskilstuna. Vårt telefonnummer är 0771666 444.

