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Ansökan för att bli upptagen på
Migrationsverkets förteckning
över etablerade arrangörer
Vissa artister, deras tekniker och annan turnépersonal får arbeta utan arbetstillstånd om arrangören finns med
i en förteckning över etablerade arrangörer. På den här blanketten kan en etablerad arrangör ansöka om att bli
upptagen på Migrationsverkets och Arbetsförmedlingen kultur och medias förteckning över arrangörer. Bifoga
gärna en separat bilaga om utrymmet i blanketten inte räcker.
Mer detaljerad information finns på Migrationsverkets webbsida www.migrationsverket.se.

Arrangör
Företagets namn

Organisationsnummer

Adress
Kontaktperson

Telefonnummer

Genre

Vi har varje verksamhetsår flera återkommande arrangemang med artister/grupper från länder utanför
EU/EES.
Vi arrangerar årligen ett större återkommande evenemang med artister/grupper från länder utanför
EU/EES.

Evenemang och artister
Redovisa de arrangemang som ni genomfört där ni bjudit in artister från länder utanför EU/EES-området
under de senaste två åren.
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Evenemang

Plats

Tidpunkt

2 (3)

Ange de artister från länder utanför EU/EES-området som ni har sökt arbetstillstånd för under de senaste
två åren.
Namn

Födelsedatum

Medborgarskap

Redovisa samarrangemang som ni haft med annan arrangör/andra arrangörer. Bifoga kontrakt om
samarrangemang eller dylikt.
Arrangör

Evenemang

Tidpunkt

3 (3)

Vilka är era planer för att anlita artister från länder utanför EU/EES-området inom det närmaste året?

Löner, arvoden och försäkringar
Har ni tecknat kollektivavtal/hängavtal?
Ja
Nej

Ange med vilket fackförbund
Vilka gager betalar ni ut?

(Svara på dessa
frågor)

Ange i vilket/vilka bolag försäkringar kommer att finnas tecknade för de artister ni bjuder in
Sjukförsäkring (ange försäkringsbolag)

Försäkring vid arbetsskada (ange försäkringsbolag)

Livförsäkring (ange försäkringsbolag)

Tjänstepension (ange försäkringsbolag)

Bilagor som ska skickas med ansökan
-

Bokslut från de två senaste åren för att visa att ni har en stabil ekonomi.

Eventuella ytterligare bilagor:
-

Programblad eller liknande över arrangemang som ni haft.

Underskrift
Vi intygar att vi har förstått att följande gäller om vi upptas på arrrangörsförteckningen:
Artister och turnépersonal som vi bjuder in är undantagna från kravet på arbetstillstånd så
länge de inte arbetar längre än 14 dagar i Sverige under en tolvmånadersperiod.
Ort och datum

Namnteckning firmatecknare

Namnförtydligande

Skicka ansökan med post till: Migrationsverket, Arbetstillståndsenheten i Stockholm, Box 507,
16929 Solna

