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PRESSMEDDELANDE FRÅN KLYS – en samlad röst för Sveriges yrkesverksamma kulturskapare

Anpassa a-kassesystemet till frilansares verklighet
KLYS har nu lämnat in sitt yttrande över det aktuella förslaget till ny arbetslöshetsförsäkring (SOU 2020:37). Utredningens förslag syftar till att nå fler på arbetsmarknaden
som idag inte kan kvalificera sig till a-kassa. Men när det gäller frilansare, i synnerhet inom
kulturarbetsmarknaden, är förslagen långt ifrån tillräckliga.
Från kulturskaparhåll har vi i många år arbetat för en modernare arbetslöshetsförsäkring
som tar hänsyn till den förändrade arbetsmarknaden med korta jobb och alltfler
egenföretagare. En utveckling som pågått i många år, men som fortfarande är tydligast på
kulturarbetsmarknaden.
Även om det i utredningen föreslås en del förändringar som går i rätt riktning, finns en rad
problem i dagens a-kassa som utredningen inte löser eller alls berör. KLYS saknar mer
långtgående möjligheter för egenföretagare att få tillgång till a-kassa liksom möjlighet att
göra perioder med stipendier överhoppningsbara i a-kassesystemet. Många kulturskapare
lever i perioder av stipendier från t ex Konstnärsnämnden och Författarfonden. Dessa är
varken a-kasse- eller sjukpenninggrundande varför en kulturskapare kan bli helt skyddslös
efter en stipendieperiod.
En annan fråga som kvarstår att lösa är det knepiga uppdragstagarbegreppet i akassesystemet som idag innebär att en arbetstagare med korta jobba kan bedömas som
”företagare” och därmed förlora sin möjlighet till a-kassa. Det bör också skapas utrymme för
arbetstagare att kunna ta enstaka arbeten mot faktura utan att behöva behandlas som
företagare i arbetslöshetsförsäkringen.
-

Inte minst pandemin har visat hur dåligt anpassade de sociala skyddssystemen är till
yrkesverksamma kulturskapares verklighet. Det är nu dags för regeringen att ta
denna situation på allvar och anpassa a-kassereglerna så att även frilansare med
ojämna och låga inkomster kan omfattas, säger Marika B. Lagercrantz, skådespelare
och regissör samt ordförande i KLYS.

KLYS vill också se en förlängning och utveckling av de a-kasselättnader som regeringen infört
under pandemin. Det gäller särskilt möjligheten att vilandeförklara sitt företag flera gånger
och att under vilandeperioden kunna vidta vissa åtgärder i sitt företag såsom uppdatering av
hemsida, marknadsföring och att ta enstaka uppdrag.
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