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REMISSYTTRANDE 

Svenska Musikerförbundet yttrar sig över promemorian omsättningsstöd till enskilda 

näringsidkare. 

 

Inledning  

Svenska Musikerförbundet är fackförbundet för Sveriges professionella musiker, artister och 

scenarbetare. I stort frilansar alla våra medlemmar på ett eller ett annat sätt och en klar 

majoritet av dessa gör detta genom företagsformen enskild firma. Vi har förståelse för 

regeringens åtgärder för att begränsa smittspridningen, även om dessa har lamslagit den 

bransch våra medlemmar arbetar i. Därför är det oerhört viktigt att regeringen också utformar 

stöd som fungerar för och i rimlig utsträckning kompenserar de som drabbas av åtgärderna. 

 

Yttrande 

Musikerförbundet välkomnar ett omsättningsstöd till enskilda näringsidkare, men vi ser tyvärr 

vissa brister i det förslag som nu remitteras. Med den föreslagna utformningen av 

omsättningsstödet som nu remitteras kommer många av våra medlemmar, som är i stort behov 

av det, att hamna utanför även denna stödåtgärd.  

 

Med det föreslagna omsättningskravet om minst 200 000 kr kan vi garantera att de artister och 

musiker som är av störst behov av detta stöd inte kommer att få ta del av det. Detta då vi 

under de senaste månaderna har hanterat många ärenden från våra medlemmar avseende 

nekad ersättning från a-kassan. För att frilansande musiker och artister ska ha rätt till a-kassa 
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måste de under de senaste tolv månaderna från det att de ansökte om arbetslöshetsersättning 

haft en total inkomst om minst 120 000 kr. Tyvärr är det många musiker och artister som inte 

ens når upp till denna nivå.  

Om det föreslagna omsättningskravet om 200 000 kr inte slopas eller i vart fall halveras, 

kommer många av de som behöver omsättningsstödet som allra mest inte att få ta del av 

det. Det budskap som skickas med detta höga omsättningskrav – till alla de kulturarbetare 

som redan har nekats a-kassa eller de som trots motgångarna försökt hålla sin verksamhet 

igång – är att de inte tjänar tillräckligt för att de ska vara värda att rädda från personlig 

konkurs (om de inte redan tvingats att gå i personlig konkurs). 

 

Stödets utformning 

Förslaget om att stödet ska delas in i tre olika stödperioder med tre olika omsättningskrav för 

respektive period (mars-april, maj och juni-juli), är inte ett anpassat förslag för frilansande 

musiker och artister. Denna ordning missgynnar enskilda företagare vars intäkter varierar 

kraftigt från månad till månad, vilket är normalt för frilansande musiker och artister. 

Musikerförbundet föreslår därför att de tre perioderna slås ihop till en 

sammanhängande femmånadersperiod där stödet baseras på den totala omsättningen 

under denna period. Detta skulle bli ett mer rättvist och enkelt system som inte skulle 

missgynna frilansande kulturarbetare i lika stor mån. Vidare borde kravet under denna 

femmånadersperiod vara 30% minskad nettoomsättning. Musikerförbundet föreslår 

därför att kravet bör sänkas till 30 % minskad nettoomsättning utslaget över hela 

femmånadersperioden.  

 

Sökperioden mars-juli bör även omgående förlängas till att även avse augusti-

september. Det råder inga tvivel om att pandemin påverkat omsättningen för enskilda firmor 

även under dessa månader. Det vore inte heller orimligt att stödet förlängdes till att gälla året 

ut. 

 

Avslutningsvis vill Musikerförbundet framhäva att även enskilda näringsidkare som 

bedriver sin verksamhet genom företagsformen handelsbolag bör omfattas av detta 

stöd. De har även i stor utsträckning hamnat utanför de tidigare genomförda stödåtgärderna, 

varför även de är i starkt behov av stöd.  

 

Sammanfattning 



- Slopa omsättningskravet om 200 000 kr för året 2019 helt, alternativt sänk det till 100 

000 kr.   

- Slå ihop de föreslagna tre perioderna till en sammanhängande femmånadersperiod där 

stödet baseras på den totala omsättningen under denna period. 

- Fastslå kravet om minskad nettoomsättning till 30 % utslaget över hela 

femmånadersperioden. 

- Utvidga stödet till att även omfatta enskilda näringsidkare som bedriver sin 

verksamhet genom företagsformen handelsbolag. 
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