KLYS FÖRSLAG TILL

BÄTTRE SOCIAL TRYGGHET
FÖR FRILANSARE!
Anpassa socialförsäkringssystemet till frilansande kulturskapares
villkor (egenföretagare, visstidsanställda och kombinatörer)
genom att:
• genomföra förslaget i socialförsäkringsutredningen om att lägga den historiska
inkomsten till grund för SGI-beräkningen, vilket kommer att underlätta för frilansande kulturskapare som är visstidsanställda och kombinatörer
• förenkla möjligheten att få en SGI fastställd även för egenföretagare. Socialförsäkringsutredningen löste inte denna problematik i sitt betänkande. Regeringen
bör därför följa upp frågan med en särskild utredning om egenföretagares socialförsäkringssituation
• förlänga skyddstiden till 60 månader för nystartade företag i sjukförsäkrings- och
a-kassesystemet
• återinföra 100-dagarsregeln när det gäller a-kassa och jobbsökande
• göra det enklare för frilansare att kunna kvalificera sig till a-kassa, genom att
mjuka upp bisysslereglerna och ändra deltidsreglerna

Skapa en enhetlig, kompetent, rättssäker och rättvis tillämpning
av socialförsäkringssystemet för yrkesverksamma kulturskapare
genom att:
• inrätta en avdelning/enhet med kompetens om kulturskapares villkor inom
ramen för Försäkringskassan, en Försäkringskassan Kultur Media med Arbetsförmedlingen Kultur Media som förebild

www.klys.se

VAD BETYDER DET?
FRILANS – person som är verksam på arbetsmarknaden genom att ta eller
utföra uppdrag utan fast anställning, som visstidsanställd eller egenföretagare (t ex enskild firma eller aktiebolag).

KOMBINATÖR – person som har både en anställning och en egen verksamhet i form av t ex enskild firma eller aktiebolag.

SGI – förkortning för sjukpenninggrundande inkomst. Fastställs av Försäkringskassan utifrån den beräknade årliga arbetsinkomsten, och ska motsvara den ersättning för utfört arbete som man beräknas få under det kommande året. Ligger till grund för sjukpenning och föräldraförsäkring.
PSFU – förkortning för den parlamentariska socialförsäkringsutredningen,
vars slutbetänkande Mer trygghet och bättre försäkring, lämnades 2015.
HISTORISK SGI – i PSFU lades förslag om att SGI ska baseras på historisk
inkomst – alltså vad man har tjänat under en viss period – istället för, som
idag, att SGI beräknas som ett antagande om vad man kommer att tjäna.
SKYDDSTID – den period då den enskilde får behålla sin SGI, t ex vid

nystart av företag och vid studier. Sjukpenningskyddet kvarstår alltså i vissa
situationer som kan betecknas som skyddsvärda.

100-DAGARSREGELN – den period då den arbetslöse får begränsa sin
yrkesmässiga och geografiska sökradie utan att förlora sin rätt till a-kassa.
Under de första 100 dagarna räcker det alltså om arbetslösa söker jobb i sitt
yrke på hemorten.
BISYSSLA – i princip alla tillfälliga eller stadigvarande sysslor som utövas
vid sidan av anställningen och som inte kan hänföras till privatlivet, t ex
arbete hos annan arbetsgivare eller kortvarig och tillfällig verksamhet på
fritiden.
AF KULTUR MEDIA – Arbetsförmedlingens organisation med särskild
kompetens om och för yrkesverksamma inom kultur- och medieområdet.

www.klys.se

