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Förordning (1989:548) om tillstånd för anställning på
fartyg

Inledande bestämmelse
1 § I lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg ges bestämmelser om tillstånd för en utlänning
att ha anställning som avser befattning på svenskt fartyg i utrikes trafik (anställningstillstånd).

Undantag från kravet på anställningstillstånd
2 § En utlänning behöver inte ha anställningstillstånd om han eller hon
1. har arbetstillstånd som gäller för anställning inom sjömansyrket,
2. enligt 5 kap. 2 § första stycket 5 eller 3 § utlänningsförordningen (2006:97) är undantagen från
skyldigheten att ha arbetstillstånd, eller
3. i tolv månader under de senaste 18 månaderna haft befattning på svenskt fartyg,
4. efter senaste inträdet i svensk arbetslöshetskassa för sjömän varit medlem i minst tolv månader och under
en ramtid av tolv månader omedelbart före arbetslöshetens inträde utfört förvärvsarbete såsom arbetstagare i
minst fem månader samt är anmäld vid den offentliga arbetsförmedlingen.

   Med tid för befattning på svenskt fartyg enligt första stycket 3 jämställs väntetid enligt 3 § sjömanslagen
(1973:282) och tid, under vilken sjömannen i pågående anställning har semester eller ledighet till följd av
sjukdom eller skada. Förordning (2007:916).

3 § En utlänning får befrias från skyldigheten att ha anställningstillstånd
1. för resa till närmaste bestämmelsehamn, eller
2. för en tid av högst 30 dagar eller för resa till närmaste lastnings- eller lossningshamn som fartyget anlöper
under resan eller, om sådan hamn inte anlöps under denna tid, till nästa hamn.

   Beslut om befrielse får meddelas i efterhand och tiden för befrielse får förlängas, om det finns särskilda skäl.
   Befrielse från tillståndsskyldigheten får medges endast om utlänningens arbetsgivare har åtagit sig att, om
utlänningen inte väljer att stanna i den hamn där han lämnar anställningen, bekosta utlänningens återresa till
den hamn där han tillträtt anställningen eller resa till en närmare belägen plats efter det att giltighetstiden för
befrielsen gått ut utan att anställningstillstånd har beviljats.

Beslutande myndighet
4 § Ärenden om anställningstillstånd och befrielse från tillståndsskyldigheten enligt 3 § prövas av
Arbetsförmedlingen. Sådana ärenden ska prövas av handläggare med kunskap om sjöarbetsförhållanden
(sjöarbetsförmedling). Förordning (2007:916).

Ansökan om anställningstillstånd

Lagbevakning med Notisum och Rättsnätet http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/19890548.htm

1 of 1 08/03/2010 14:26


