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Uppehåll i eget företag
1. Personuppgifter
Förnamn

Personnummer (ååååmmdd-xxxx)

Efternamn

Telefonnummer

2. Jag lämnar härmed följande uppgifter som underlag för bedömning av min ersättningsrätt
Jag har uppehåll i eget företag fr.o.m.

ååmmdd

3. Företagets organisationsnummer

Jag har inte tidigare fått ersättning från a-kassan under uppehåll i eget företag
Jag är medveten om att följande krav ställs för att ersättning från a-kassan ska kunna utbetalas:
- Varken jag eller någon annan bedriver verksamheten i företaget.
- Ingen produktion förbereds och inga inköp görs.
- Det egna företaget marknadsförs inte, det sker inte heller något anbudsförfarande.
- Endast lagstadgad redovisning och eventuella skyddsinsatser sker.
Bra att veta under uppehåll i eget företag
Skyddsinsatser vid oförutsedda händelser
Med skyddsinsatser menas åtgärder som är nödvändiga vid oförutsedda händelser, dvs. händelser av force majeure
karaktär, och som kräver en omdelbar insats i verksamheten som har uppehåll. Arbetsinsatsen måste vara begränsad
och får inte i egentlig mening hindra dig från att stå till arbetsmarknadens förfogande.
Återbetalningsskyldighet
Av 68 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, framgår att har någon genom oriktig uppgift eller genom
underlåtenhet att fullgöra sin uppgifts- och anmälningsskyldighet eller på annat sätt orsakat att ersättning lämnats
obehörigen eller med för högt belopp ska det som betalas ut för mycket betalas tillbaka. Detsamma gäller om någon på
annat sätt fått ersättning obehörigen eller med för högt belopp och han eller hon skäligen bort inse detta.

4. Din underskrift
Jag intygar på heder och samvete att de uppgifter jag har lämnat på den här blanketten är riktiga och fullständiga.
Ort

Datum

Namnunderskrift*

Skicka in din anmälan till Alfa-kassan, FE 69, 930 88 Arjeplog
* I samband med att du lämnar uppgifter på blanketten samtycker du till att Alfa-kassan behandlar dina personuppgifter enligt
personuppgiftslagen (1998:204). Dina personuppgifter kommer att behandlas för att handlägga ditt ärende hos oss.
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