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 � Nytt medlemskap (ej medlem i annan arbetslöshetskassa)    

 � Övergång från annan arbetslöshetskassa (uppgiften är viktig för sammanhängande medlemskap) 

 � Återinträde efter arbete i annat land - ring för ytterligare information 
 

  Personuppgifter 
Förnamn                             Efternamn               Personnummer 
 
 

            
       -     

Adress 
 
 

E-postadress 

Postnummer 
 
 

Ort Telefon bostad Telefon arbete 

 
 
Jag önskar inträde fr o m   

År 
 

Mån 
 

 

Anställningsuppgifter 
 
Arbetar du nu?     Ja   
 
Anställningsdatum ________________________________ 
 
 
Arbetsgivare ____________________________________ 
 
 
Befattning ______________________________________ 
 

 
Nej 
 
Anställningsdatum ________________________________ 
 
 
Arbetsgivare ____________________________________ 
 
 
Befattning ______________________________________ 

 
 

  Verksamhetsområde 
 
Har du en ledande befattning?        Ja          Nej               (Information om ledande befattning hittar du på blankettens baksida.) 
 
 
Är du egen företagare         Ja        Nej 
 

 
Om ”ja” - Är den egna verksamheten ditt huvudsakliga arbete?          Ja          Nej 
 

 

  Underskrift - Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga 
Namnteckning, ort och datum 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Använd bara kulspetspenna med blå eller svart skrift, v.g. texta! 
Nytt medlemskap (ej medlem i annan arbetslöshetskassa) 

• Det är viktigt att du skickar in ”Ansökan om medlemskap” omgående. Observera att vi tidigast kan bevilja dig 
inträde fr.o.m. den månad som ansökan inkommer till arbetslöshetskassan. Medlemskap beviljas inte retroaktivt. 

• För att beviljas inträde i Ledarnas arbetslöshetskassa krävs det att du innehar en anställning inom vårt 
verksamhetsområde - eller att din senaste anställning var inom vårt verksamhetsområde. 

 
Övergång från annan arbetslöshetskassa 

• Det är viktigt att du skickar in ”Ansökan om medlemskap” omgående för ett sammanhängande medlemskap. 
Observera att vi tidigast kan bevilja dig inträde fr.o.m. den månad som ansökan inkommer till arbetslöshetskassan. 
Medlemskap beviljas inte retroaktivt. 

• För att beviljas inträde i Ledarnas arbetslöshetskassa krävs det att du innehar en anställning inom vårt 
verksamhetsområde - eller att din senaste anställning var inom vårt verksamhetsområde. 

 
Ansökan skickas till:   Ledarnas arbetslöshetskassa  
 Box 12110 
 102 23 STOCKHOLM 

Ansökan om medlemskap i Ledarnas arbetslöshetskassa 
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Information om inträde i Ledarnas arbetslöshetskassa 
 
Inträde 
Om du vill bli medlem i Ledarnas arbetslöshetskassa;  

• skicka in din inträdesansökan tillsammans med blanketten Intyg om arbete för inträde 
• när du fått bekräftelse på att vi mottagit din ansökan kan du begära utträde från din 

nuvarande arbetslöshetskassa  
• om du inte är medlem i någon annan arbetslöshetskassa skickar vi beslut om ditt 

inträde till dig - inbetalningskort kommer nästföljande månad 
 
Verksamhetsområde 
Ledarnas arbetslöshetskassas verksamhetsområde är begränsat till dem i Sverige som 
innehar en chefsbefattning eller innehar en ledande funktion som anställd eller företagare. 

Rätt till medlemskap tillkommer även företagares make och maka och övriga 
familjemedlemmar som deltar i verksamheten. 

Medlemmar hos oss är: 
• de som leder egen personal - oavsett titel och nivå  
• de som leder funktioner utan egen personal, men med ett ansvar för verksamheten 

som motsvarar andra chefers  
• de som leder egna företag och övriga familjemedlemmar som deltar i verksamheten  
• de som är befäl inom sjöfarten, luftfarten, räddningstjänsten, polisen och försvaret 

och andra befälsområden  
  
För att beviljas inträde i Ledarnas arbetslöshetskassa krävs det att du innehar en anställning 
inom vårt verksamhetsområde - eller, om du för närvarande inte arbetar, att din senaste 
anställning var inom vårt verksamhetsområde.  
 
Avgift 
För aktuell avgift se arbetslöshetskassans hemsida: www.ledarnasakassa.se 
 
Utträde 
Anmälan om utträde måste ske skriftligen till Ledarnas arbetslöshetskassa. Utträde kan 
tidigast beviljas från och med den månad som utträdesansökan inkommer till arbetslöshets-
kassan.  
 
För det fall utträde sker på grund av bristande betalning eller för det fall alla medlemsavgifter 
inte är betalda vid utträdet kräver arbetslöshetskassan in dessa medlemsavgifter. Om 
arbetslöshetskassan måste skicka en betalningspåminnelse kostar den 50 kr. Ett vidare 
inkassoförfarande och ansökan om betalningsföreläggande medför ytterligare kostnader. 


