
Enkät om sjukpenninggrundande inkomst
och Försäkringskassan

KLYS - som utgör en samlad röst för Sveriges kulturskapare - vänder oss med denna enkät till Dig som är
yrkesverksam kulturskapare, för att ta reda på i vilken utsträckning kulturskapare ansöker om och får en
sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd, hur stora problemen på detta område är och hur problemen ser ut i
relationen till Försäkringskassan.  

Att yrkesverksamma kulturskapares sociala trygghet är bristfällig har flera rapporter och utredningar visat under
åren, inte minst den konstnärspolitiska utredningen (SOU 2018:23) som kom för några år sedan. Det kan t ex vara
svårt för många frilansande kulturskapare att få en rimlig SGI fastställd hos Försäkringskassan. SGI:n ligger till grund
för bl a sjukpenning när du blir sjuk och föräldrapenning när du har fått barn och vill vara föräldraledig. 

Storleken av ens SGI räknas fram av Försäkringskassan utifrån en beräknad årlig arbetsinkomst. Som arbetsinkomst
räknas inkomst från arbete, som lön men också lön under uppsägningstid, betald inarbetad semester, statlig
lönegaranti och lön under utbildning. Kapitalinkomster samt stipendier och bidrag ligger inte till grund för SGI. För
att har rätt till en SGI ska du ha arbetat eller förväntas att arbeta i minst sex månader i följd, eller ha perioder av
arbete som återkommer varje år.  

Hur hög din SGI är beror på din årsinkomst från arbete, och ger 80 % av årsinkomsten. Det finns dock ett tak på hur
hög SGI kan vara. För 2021 är taket för SGI 380 300 kr. Om man är enskild näringsidkare grundas SGI på inkomst av
näringsverksamhet, d.v.s. företagets resultat (överskott eller underskott) före skatt, men efter avdrag för till exempel
kostnader, avgifter och eventuella avsättningar till periodiseringsfonder.  

Reglerna för SGI kan vara krångliga och beror på hur just din situation ser ut. På Försäkringskassans hemsida
www.forsakringskassan.se kan du få information om vad som gäller för just dig.  

I somras tillsatte regeringen en ny statlig utredning som bl a ska undersöka egenföretagares möjligheter att få en SGI
fastställd och föreslå förändringar i syfte att ge denna företagargrupp en bättre social trygghet. Utredningen ska
lämna sitt slutbetänkande i december 2021 och det finns nu möjlighet att påverka utredningen så att den verkligen
leder till förbättringar när det gäller frilansande kulturskapares möjligheter att vara sjukskrivna och föräldralediga.
Svaren på enkäten kommer att utgöra underlag från KLYS till denna utredning. Vi vill ha dina svar senast den 5 mars.  

Ansvarig för dina personuppgifter är KLYS – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd. Dina svar
och dina resultat kommer att vara anonyma och behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. Du har rätt att
avbryta deltagandet i undersökningen när du vill utan att ange varför. Om du beslutar dig för att besvara
webbenkäten samtycker du till att delta i undersökningen. Läs gärna mer om KLYS på www.klys.se
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Hur bedriver du din yrkesverksamhet?
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Vad har du för deklarerad inkomst?
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Om du driver företag, vad har du för
årsomsättning i företaget? (Uppgift finns på
www.allabolag.se)
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Har du under den senaste femårsperioden haft
kontakt med Försäkringskassan?
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Hur upplevde du bemötandet och kunskapen
om frilanseras villkor på Försäkringskassan?
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Har du under den senaste femårsperioden fått
en SGI fastställd av Försäkringskassan för t.ex.
sjukpenning eller föräldrapenning?
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Hur lång tid tog handläggningen för att få en
SGI fastställd?
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Baserades beslutet om din SGI på hela din
inkomst, eller endast på delar därav?
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Om du är s k kombinatör, kunde du räkna in
både inkomster i företaget och inkomster som
anställd i din SGI?
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Anser du utifrån din erfarenhet att regelverket
för SGI fungerar för kulturskapare?
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Varför har du inte fått en SGI fastställd?
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Om du varit sjuk eller föräldraledig, men inte
ansökt om att få en SGI fastställd - varför? Flera
svarsalternativ är möjliga
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Oavsett om du fått en SGI fastställd hos
Försäkringskassan eller inte, vad anser du
behövs för att sjukförsäkringssystemet ska
fungera bättre för yrkesverksamma
kulturskapare? Flera svarsalternativ är möjliga
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Beskriv gärna med egna ord dina erfarenheter
av att få SGI beräknad eller att ha kontakt med
Försäkringskassan. Du kan här också framföra
andra tankar och förslag.
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