129000

Underlag för fastställande av bosättningsstat
1. Personuppgifter
Förnamn

Personnummer
-

Efternamn

Medborgarskap

Födelseort

2. I vilket land har du arbetat och vad har du arbetat med?
Land

Yrke

3. Var du innan utlandsarbetet medlem i någon arbetslöshetskassa?



Nej



Ange din tidigare a-kassa

Ja, jag var medlem i

t.o.m.

År/mån

4. Har du/arbetsgivaren ansökt om intyg A1/ E 101 från Försäkringskassan innan
arbetet utomlands?



Nej



Ja, bifoga kopia av Försäkringskassans beslut

5. Vilken typ av arbete hade du utomlands?







Tillsvidareanställning
Visstidsanställningar
Säsongsanställningar
Egen verksamhet
Behovsanställning/intermittent
Bifoga lönespecifikationer

Fr.o.m.

T.o.m.

Fr.o.m.

T.o.m.

Fr.o.m.

T.o.m.

Fr.o.m.

T.o.m.

Fr.o.m.

T.o.m.

Heltid

Heltid

Heltid

Heltid

Heltid


Deltid

Deltid

Deltid

Deltid

Deltid

Timmar
Timmar
Timmar
Timmar
Timmar

Procent
%
Procent
%
Procent
%
Procent
%
Procent



%

6. Varför har arbetet utomlands upphört?






Anställningsavtalet har löpt ut
Uppsagd, bifoga kopia av uppsägningsbesked
Egen verksamhet, ange orsak till att du upphört med verksamheten

Slutat på egen begäran, ange orsak

7. Var du bosatt i Sverige innan arbetet utomlands?



Nej



Ja, ange sedan när

Om du svarat ja på ovanstående fråga, besvara även frågorna nedan angående din bostad i Sverige




Jag har ägt min egen bostad
Jag har hyrt i andra hand/varit inneboende




Jag har hyrt min bostad (eget kontrakt)
Jag har bott hos mina föräldrar

Har du under arbetsperioden i det andra landet haft kvar din bostad i Sverige?



Nej



Ja

*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 Alfa-kassan.
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Personnummer

8. Hur länge har du varit utomlands och hur länge hade du planerat att arbeta
utomlands?

9. Om du har familj, var har familjen varit bosatt under din arbetsperiod?





Sverige

Arbetslandet

10. Varför valde du att arbeta utomlands?

11. Har du under utlandsvistelsen regelbundet besökt Sverige?






Ja, minst en gång per vecka

Nej, inte alls

Ja, men mer sällan än en gång per vecka. Ange hur ofta?

12. I vilket land bedömer du att dina möjligheter att få arbete är störst?





Sverige

Arbetslandet

13. När återvände/flyttade du till Sverige?
År/mån/dag
Har du arbetat i Sverige efter att du återvände/flyttade
hit?





Ja, bifoga blanketten
arbetsgivarintyg, alternativt
arbetsgivarintyg för företagare om
du bedrivit egen verksamhet
Om du inte återvände/flyttade till Sverige direkt efter att arbetet i det andra landet upphörde, ange vad du då
gjorde under den mellanliggande perioden
Nej

14. Vilken är din nuvarande sysselsättning?
Arbete

Nej

Egen verksamhet

Nej

Studier

Nej

Arbetslös

Nej

Annat

Nej







Ja

Ja
Ja
Ja
Ja







Fr.o.m.
(år/mån/dag)

Arbetsgivarens/
företagets namn (bifoga
även anställningsavtal)

Arbetsgivarens/
företagets
organisationsnummer

Bifoga studieintyg från skolan om du studerar
Ange fr.o.m. när du är anmäld på
Arbetsförmedlingen

År/mån/dag

Ange vad

15. 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 blanketten till Arbetslöshetskassan Alfa, 827 82 Ljusdal

*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 Alfa-kassan.
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