Informationsblad om företag och företagande

Arbetslös först när företaget läggs ner
En företagare vanligtvis ingen rätt till ersättning innan du lagt ner din verksamhet.
Som uppdragstagare kan du vara både företagare och arbetstagare. Det är kassan
som efter en bedömning avgör vad du anses vara. Din självständighet spelar stor roll
för bedömningen. Kontakta alltid kassan för att undvika en felaktig utbetalning.

Företagarens rätt till ersättning
Generellt har företagaren inte rätt till
någon ersättning innan verksamheten
upphört och du är helt skild från
verksamheten. Det finns dock tre andra
tillfällen du kan få ersättning.
1. Då ditt företag är vilande
Ditt företag är inte aktivt och det
förekommer ingen produktion eller
marknadsföring. Ditt företag kan däremot
fortsätta vara registrerat. Läs mer i
informationsblad om vilande företag.
2. Om verksamheten drivits vid
sidan av ett heltidsarbete
Om du har drivit din verksamhet jämsides
med ett heltidsarbete i minst 12 månader.
Inkomsten från verksamheten har inte
överstigit 2190 kronor/ vecka och om de
båda arbetena går att särskilja kan det bli
godkänt som ett extraarbete som du kan
fortsätta med.
Läs mer i informationsblad om godkänt
extraarbete.
3. Verksamheten har drivits deltid
jämsides med ett deltidsarbete
Du har under minst sex månader drivit
verksamheten på max 10 timmar jämsides
med ett deltidsarbete på minst 17 timmar
per vecka.

Vem är företagare?
En företagare är en person som bedriver
näringsverksamhet enligt
inkomstskattelagen samt personligen utför
arbete i verksamheten och har väsentligt
inflytande över den. Alla ovanstående

kriterier måste vara uppfyllda för att du ska
kunna klassas som företagare och på
samma sätt får inget av dessa kriterier
vara uppfyllt för att du inte ska ses som
företagare.
Det vanligaste är att en företagare har en
F-skattsedel och/eller egen verksamhet,
men vi kan även bedöma att du arbetar i
företagsliknande former till exempel som
uppdragstagare.

Ingen verksamhet får utföras
För att kunna ses som arbetslös får du
alltså inte ha någon personlig aktivitet eller
inflytande i verksamheten. Det innebär att
även om du sålt/överlåtit företaget till
någon annan men fungerar som konsult
eller börjar arbeta direkt i företaget ses du
som företagare. Det anses då inte vara
styrkt att du är helt skild från
verksamheten. Ditt personliga inflytande
och verksamhet är någonting vi utreder.

Medhjälpande make/maka
Även en medhjälpande make/maka kan
betraktas som företagare. I dessa fall är
det ibland svårt att avgöra om
verksamheten bedrivs gemensamt. Är det
så att verksamheten är beroende av just
dina kunskaper eller skulle det kunna
utföras av vem som helst. Vi utreder därför
alltid dessa fall.

Uppdragstagaren kan ses som
företagare eller arbetstagare
En uppdragstagare är en person som utför
uppdrag åt en eller flera uppdragsgivare
utan att ha något anställningsförhållande.
Uppdragstagaren intar en mer eller mindre
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självständig roll gentemot sin
uppdragsgivare. Inom försäkringen finns
inga speciella regler för just
uppdragstagaren, utan ska bedömas vara
antingen anställd eller företagare. Vi gör
alltid en sammantagen bedömning av
uppdraget och självständigheten gentemot
din uppdragsgivare.

En osjälvständig uppdragstagare
 Erbjuder bara sin arbetskraft till




Enligt Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen, IAF, anses en
självständig uppdragstagare vara en
företagare och en osjälvständig
uppdragstagare ses som en arbetstagare.
Kontakta alltid oss om du planerar att ta
ett uppdrag.







En självständig uppdragstagare








Gör vanligtvis sina uppdrag i
företagsliknande former
Gör vanligtvis uppdragen utan
någon kontroll eller arbetsledning
från uppdragsgivaren
Bestämmer om möjligt
arbetsplatsen själv.
Tar eller vill ta uppdrag från flera
uppdragsgivare samtidigt
Använder vanligtvis sina egna
maskiner/redskap.
Står för samtliga kostnader för
uppdraget.
Fakturerar uppdragsgivaren en
total kostnad enligt ett avtal de
tidigare kommit överens om.



uppdrag.
Gör bara en typ av arbete.
Har en, möjligen två,
uppdragsgivare man blivit
beroende av
Har inte ett tillfälligt förhållande
till uppdragsgivare
Ersätts enbart för den arbetstid
som gått. Oftast genom en
bestämd ersättning i ett
kollektivavtal.
Gör arbetet på en plats
bestämd av uppdragsgivaren,
där arbetstiden kan kontrolleras
av uppdragsgivaren.
Saknar vanligen lokal för sin
verksamhet.
Har inte ett registrerat företag.

.

Kontakta oss
Kontakta alltid oss. Det kan finnas
specifika omständigheter i just ditt fall.
Ring oss på 08-613 75 60 eller skicka ett
meddelande via Mina sidor.
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