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Ansvarig utgivare: Uno Ströberg      
 
 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om 
ersättning till företagare som är medlemmar i Sveriges Fiskares 
arbetslöshetskassa; 
 
beslutade den 30 juni 2005.  
 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen föreskriver med stöd av 9 § 
punkt 3 och 36 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och 2, 
28 och 31 §§ förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 
följande. 
 
1 § Medlemmar i Sveriges Fiskares arbetslöshetskassa kan vara 
företagare eller anställda. Dessa föreskrifter gäller endast de fiskare 
som är aktiva företagare och som ansöker om ersättning vid 
arbetslöshet beroende på tillfälliga avbrott i fisket.  
 
Arbetsvillkor 
 
2 § För en sökande som begär ersättning vid tillfälligt avbrott i 
verksamheten skall arbetsvillkoret vara fullgjort med fiske. 
 
Har den sökande, på grund av sådana fångstbegränsningar som har 
beslutats av EU eller av Fiskeriverket, inte haft möjlighet att fiska i 
tillräcklig omfattning för att uppfylla arbetsvillkoret, får även annat 
arbete tillgodoräknas vid prövningen. 
 
Tillfälliga avbrott i verksamheten 
 
3 § En sökande betraktas som arbetslös - förutom då verksamheten helt 
upphört - även vid sådana tillfälliga avbrott i verksamheten då fiske 
omöjliggörs på grund av 
 
a) ishinder, 
 
b) andra väderleks- eller miljöförhållanden, 
 
c) maskin- eller båthaveri, 
 
d) byte av huvudmotor, vinschbyte eller byte av tråltrumma, 
 
e) drivmedelsbrist till följd av importsvårigheter, 
 
f) fångstbegränsningar beslutade av EU eller av Fiskeriverket, eller  
 
g) oförutsedd väntetid vid lossning i Sverige. 
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Ersättning på grund av tillfälligt avbrott i fisket utgår inte om den 
sökande samma vecka fiskat under 4 dagar i sådan omfattning att 
ersättning inte kan utgå för någon av fiskedagarna. 
 
Ersättning på grund av tillfälligt avbrott i fisket utgår inte om den 
sökande samma vecka utför annan näringsverksamhet eller uppdrag i 
sin rörelse som inte är en godkänd bisyssla till fisket. 
 
En sökande som helt skilt sig från verksamheten som fiskare och som 
senare återupptar sådan verksamhet har rätt till ersättning vid tillfälliga 
avbrott först 4 veckor efter det att verksamheten återupptagits. 
 
Ersättning under tillfälligt avbrott på grund av ishinder är begränsad 
till högst 60 dagar per år. 
 
Vid väderlekshinder i utlandet utbetalas ersättning till den sökande för 
tid då han eller hon tvingas ligga i särskilt godkända nordiska 
nödhamnar utan möjlighet att bedriva fiske.   
 
Om en av de båtar som partrålar drabbas av maskin- eller båthaveri 
betraktas även den andra båtens besättning som arbetslös under 
avbrottet och kan erhålla ersättning, dock för högst 10 dagar för ett och 
samma haveri. 
 
Vid vinschbyte och byte av tråltrumma begränsas ersättningsrätten till 
högst 10 dagar. Om byte av vinsch och tråltrumma utförs samtidigt kan 
tillsammans högst 10 dagars ersättning betalas ut. Vid byte av 
huvudmotor begränsas ersättningsrätten i normalfallet till högst 10 
veckor.  
 
Vid oförutsedd väntetid vid lossning i Sverige begränsas 
ersättningsrätten till högst 10 dagar per kalenderår. Ersättning utgår 
dock inte för de 2 första väntedagarna vid varje tillfälle.   
 
En sökande som uteslutande bedriver bottengarnfiske omfattas av 
reglerna vid tillfälliga avbrott i fisket, dock begränsas ersättningsrätten 
vid väderleks- och ishinder till sammanlagt högst 20 dagar per år. 
 
Dagsförtjänst och dagpenning 
 
4 § För en sökande som har rätt till ersättning vid vissa tillfälliga 
avbrott i verksamheten fastställs dagsförtjänst och dagpenning årligen 
på basis av den nettoinkomst av fiske som den sökande haft enligt den 
senaste allmänna självdeklarationen. 
 
Med nettoinkomst menas inkomst av fiske med avdrag för kostnaderna 
för fiskets bedrivande bortsett från värdeminskningsavdrag. För en 
sökande som erhåller betalning i form av manslott räknas denna som 
nettoinkomst. 
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Vid beräkning av dagsförtjänst skall nettoinkomsten delas med talet 
260 minus antalet ersättningsdagar för arbetslöshet under det aktuella 
inkomståret. Styrkta perioder med minst 30 sammanhängande dagar 
med hel sjukskrivning, vård av barn som ej fyllt 2 år, totalförsvarsplikt, 
studier eller annat avlönat arbete kan också avräknas. 
 
Den sökande är skyldig att på arbetslöshetskassans begäran styrka den 
uppgivna inkomsten med vidimerad avskrift av självdeklaration, 
leveransnotor eller liknande handlingar som arbetslöshetskassan kan 
godta. 
 
Den sökande skall själv redogöra för hur stor del av inkomsten som 
kommer från fiske. Om den sökande, trots skriftlig anmaning, inte 
kommer in med sådan redogörelse, fastställs dagpenningen till 
grundbeloppet. 
 
Ansökan om ersättning 
 
Arbetslöshetsintyg 
 
5 § En sökande skall styrka arbetslöshet beroende på väderleks- eller 
ishinder i fisket genom intyg som utfärdas av en av 
arbetslöshetskassans styrelse godkänd intygsgivare.  
 
Intyg som styrker maskinhaveri, båthaveri, byte av huvudmotor, 
vinschbyte eller byte av tråltrumma skall utfärdas av det varv eller den 
verkstad som utför reparationen eller installationen samt av skepparen. 
 
Intyg som styrker partrålning med båt som drabbas av maskin- eller 
båthaveri skall utfärdas av arbetslöshetskassans intygsgivare. 
 
Intyg som styrker fiskestopp på grund av fångstbegränsningar som 
beslutats av EU eller av Fiskeriverket skall utfärdas av skeppare och 
fartygstillståndsinnehavare. Arbetslöshetskassans intygsgivare skall 
intyga att lämnade uppgifter stämmer överens med kända förhållanden. 
 
Intyg som styrker oförutsedd väntetid vid lossning i Sverige skall 
utfärdas av mottagningsanläggningen. 
 
Arbetsintyg    
 
6 § En sökande som gör anspråk på arbetslöshetsersättning vid 
tillfälligt avbrott i fisket skall genom fiskeloggbok, kustfiskejournal 
eller fångstjournal som lämnats in till Fiskeriverket eller på annat sätt 
kunna styrka, att han eller hon utfört arbete i den omfattning som 
anges i 12 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.   
 
Anmälan av arbetslöshet till den offentliga arbetsförmedlingen vid 
tillfälligt avbrott i verksamheten 
 
7 § Sökande som begär ersättning vid tillfälligt avbrott i verksamheten 
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kan anmäla sin arbetslöshet per telefon till arbetsförmedlingen. 
Telefonanmälan kan göras av en person som tillhör ett båtlag för hela 
laget.  
______________________ 
 
Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2005. 
 
På Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens vägnar 
 
 
 
Bo Jangenäs                                 
                                                               Uno Ströberg   
 
 


