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Ja. Ja.
Självklart.

Ja. Ja. Ja. Ja.
Regeringen arbetar 
med frågor kopplat till 
förenkling för 
företagande där dessa 
sektorer ingår.

Ja.
I den parlamentariska 
socialförsäkringsutredning
en driver FP att vi ska 
utveckla trygghetssystem 
som också är anpassade 
för sådana som inte är 
vanliga löntagare, som 
egenföretagare och 
frilansare.

Ja. Ja.

Enkäten genomfördes mellan den 28 april och 16 maj 2014. Frågorna ställdes till alla riksdagspartierna och F!. Partierna uppmuntrades att svara ja eller nej utifrån vad som bäst speglar 
partiets åsikt. Det fanns även möjlighet att motivera eller kommentera svaret i en särskild kolumn. Bakom enkäten står Konstnärernas Riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och 

Industriformgivare, BUS, Svenska Fotografers förbund, Svenska Tecknare, Konstfrämjandet, Sveriges Konstföreningar, Skulpturförbundet och Sveriges Konstnärsförbund.

Anser ert parti att socialförsäkringssystemen ska fungera 
som trygghet även för konstnärer och andra kulturskapare 

som ofta har små och oregelbundna inkomster samt är 
både företagare och anställd?

Socialförsäkringarna och tryggheten
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Ja. Ja. Nej.
Socialförsäkringsutredning
en ser bland annat över 
beräkningen av SGI. Vi 
tror inte på särlösningar 
för de kulturellt 
yrkesverksamma. Däremot 
ser vi problematiken för 
många yrkesgrupper som 
är egenföretagare alt. 
egenföretagare i 
kombination med olika 
anställningar.

Ja. Nej.
SGI bör beräknas lika 
för alla. Däremot 
finns en garantinivå 
för de med lägre 
inkomster.

Ja.
Vi vet att detta är 
svårt för bland annat 
kombinatörer 
(kombinerad 
företagare och 
anställd). I den 
pågående 
socialförsäkringsutredni
ngen som blir klar i 
januari 2015 utreds 
frågan om 
kombinatörer för alla 
yrkesgrupper.

Ja.
Även detta är en 
viktig fråga för 
socialförsäkringsutre
dningen.

Ja. Ja.
Delvis ja - 
problemet finns för 
kombinatörer inom 
många områden och 
det krävs naturligtvis 
en generell lösning 
på detta.

Enkäten genomfördes mellan den 28 april och 16 maj 2014. Frågorna ställdes till alla riksdagspartierna och F!. Partierna uppmuntrades att svara ja eller nej utifrån vad som bäst speglar 
partiets åsikt. Det fanns även möjlighet att motivera eller kommentera svaret i en särskild kolumn. Bakom enkäten står Konstnärernas Riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och 

Industriformgivare, BUS, Svenska Fotografers förbund, Svenska Tecknare, Konstfrämjandet, Sveriges Konstföreningar, Skulpturförbundet och Sveriges Konstnärsförbund.

2. Ska beräkningsgrunderna för SGI (sjukpenninggrundande 
inkomst) anpassas till konstnärlig verksamhet och lösa de 

problem som kulturskapare (som jobbar växelvis som 
företagare och anställda) ställs inför?
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Ja. -
MP har inget 
ställningstagande i 
den specifika frågan

Nej.
Historisk SGI, alltså ett 
SGI som beräknas på 
vilka inkomster man 
har haft, riskerar att få 
stora negativa 
konsekvenser för 
många människor.

Ja. Nej.
I dagsläget är detta 
inget som vi vill 
ändra men vi 
utesluter inte att se 
över systemen i 
framtiden.

Ja.
Att arbeta som kombinatör 
med kortare 
anställningstider än 6 
månader är inte en optimal 
grund för att få en rättvis 
sjukdomsgrundande 
inkomst. För att få en 
sjukpenninggrundande 
inkomst (SGI) är det 
samma regler för alla 
anställda att man måste 
jobba 6 månader i följd för 
att detta ska tillgodoräknas 
till en grund till SGI (även 
om man är en kombinatör). 
Denna fråga tillsammans 
med många andra utreds i 
den pågående 
socialförsäkringsutredningen 
som blir klar i januari 2015.

Ja.
Övergången till s k 
historisk SGI 
kommer att 
innebära att tidigare 
inkomster räknas.

Ja. Ja.
Den Parlamentariska 
Socialförsäkringsutredni
ngen har som en av 
sina utgångspunkter att 
inkomstunderlaget ska 
baseras på historiska 
(faktiska) inkomster. 
Utredningens 
slutbetänkande väntas i 
januari 2015.

Enkäten genomfördes mellan den 28 april och 16 maj 2014. Frågorna ställdes till alla riksdagspartierna och F!. Partierna uppmuntrades att svara ja eller nej utifrån vad som bäst speglar 
partiets åsikt. Det fanns även möjlighet att motivera eller kommentera svaret i en särskild kolumn. Bakom enkäten står Konstnärernas Riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och 

Industriformgivare, BUS, Svenska Fotografers förbund, Svenska Tecknare, Konstfrämjandet, Sveriges Konstföreningar, Skulpturförbundet och Sveriges Konstnärsförbund.

3. Ska tidigare inkomster och anställningar, 
som varat kortare tid än 6 månader, kunna räknas in vid 

beräkning av SGI?

Socialförsäkringarna och tryggheten



V MP S F! SD M FP C KD

Ja. -
MP har inget 
ställningstagande i 
den specifika frågan.

Nej.
A-kassan är en 
omställningsförsäkring, 
och det är viktigt för 
legitimiteten att 
regelverket är lika för 
alla.

Ja. Nej.
Se ovan.

Ja.
Moderaterna står bakom 
dagens system att man 
som bisyssla kan tjäna 
1920:- per vecka (det 
blir strax under 100 000 
om året = 99 840)
Verksamheten måste 
godkännas och får inte 
vara ett hinder i 
arbetssökandet. Men 
inom ramen för den 
verksamheten finns det 
ju utrymme för t.ex. 
konstnärlig 
näringsverksamhet mm.

Ja. Ja. Nej.
Det finns i nuläget 
möjlighet till ersättning vid 
begränsat företagande i 
flertalet a-kassor. 
Kristdemokraterna 
prioriterar för närvarande 
en höjning av taket i 
arbetslöshetsersättningen 
samt att göra försäkringen 
allmän och obligatorisk.

Enkäten genomfördes mellan den 28 april och 16 maj 2014. Frågorna ställdes till alla riksdagspartierna och F!. Partierna uppmuntrades att svara ja eller nej utifrån vad som bäst speglar 
partiets åsikt. Det fanns även möjlighet att motivera eller kommentera svaret i en särskild kolumn. Bakom enkäten står Konstnärernas Riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och 

Industriformgivare, BUS, Svenska Fotografers förbund, Svenska Tecknare, Konstfrämjandet, Sveriges Konstföreningar, Skulpturförbundet och Sveriges Konstnärsförbund.

4. Ska A-kassereglerna ges utrymme för en begränsad 
konstnärlig verksamhet som företagare?
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Ja. Ja.
Det vore bra. 

Ja.
Men som vi tidigare 
nämnt tror vi inte på 
särlösningar för just de 
kulturellt 
yrkesverksamma.

Ja. Ja. Ja.
Den pågående 
socialförsäkringsutredningen 
behandlar bland annat 
frågor gällande alla 
yrkesgrupper som är både 
anställda och egna 
företagare. Utredningen 
kommer att ge förslag om 
hur om denna kategoris 
förutsättningar kan 
förbättras.

Ja. Ja. Ja.
Återigen, problemet 
är generellt. 
Ledamöterna i 
utredningen är 
medvetna om 
problematiken.

Enkäten genomfördes mellan den 28 april och 16 maj 2014. Frågorna ställdes till alla riksdagspartierna och F!. Partierna uppmuntrades att svara ja eller nej utifrån vad som bäst speglar 
partiets åsikt. Det fanns även möjlighet att motivera eller kommentera svaret i en särskild kolumn. Bakom enkäten står Konstnärernas Riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och 

Industriformgivare, BUS, Svenska Fotografers förbund, Svenska Tecknare, Konstfrämjandet, Sveriges Konstföreningar, Skulpturförbundet och Sveriges Konstnärsförbund.

5. Ska pågående Socialförsäkringsutredning uppmuntras att 
lämna förslag om förändringar för att tillgodose 

kulturskapares förutsättningar?
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Ja. Ja.
Vi ser gärna en sådan 
allians.

Nej.
Inte för tillfället, men 
det kan bli en fråga att 
ta ställning till när vi 
kommer i 
regeringsställning.

Ja. Ja. Nej.
Dans- och 
teaterallianserna finns till 
stöd för dansare och 
skådespelare som får 
anställningar under kortare 
och längre perioder på 
exempelvis en teater. 
Motsvarande anställningar 
för bild och 
formkonstnärer är mer 
ovanligt varför 
motsvarande allians för 
dessa viktiga yrkesgrupper 
inte är aktuellt i dagsläget.

Ja. Ja. Nej.
Vi har inget sådant 
förslag.

Enkäten genomfördes mellan den 28 april och 16 maj 2014. Frågorna ställdes till alla riksdagspartierna och F!. Partierna uppmuntrades att svara ja eller nej utifrån vad som bäst speglar 
partiets åsikt. Det fanns även möjlighet att motivera eller kommentera svaret i en särskild kolumn. Bakom enkäten står Konstnärernas Riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och 

Industriformgivare, BUS, Svenska Fotografers förbund, Svenska Tecknare, Konstfrämjandet, Sveriges Konstföreningar, Skulpturförbundet och Sveriges Konstnärsförbund.

6. Vill ert parti utreda möjligheten för en Konstnärsallians för 
professionella bild- och formkonstnärer (motsvarande Dans- 

och teateralliansen)?
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