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Sammanfattning
Arbetsförmedlingen är överlag positiv till utredningen och förslagen. Vi
delar utredningens bedömning om att förslagen kan ge en positiv effekt
på arbetsmarknaden. Likaså att förslagen kan stimulera en återstart till
en stabiliserad sysselsättning samt en hållbar tillväxt för och inom
kultursektorn. Därmed kan det leda till lägre arbetslöshet bland
kulturskapare och således till ett lägre antal inskrivna vid
Arbetsförmedlingen Kultur Media. Det innebär i sin tur att behovet av
arbetsmarknadsinsatser minskar liksom utbetalningar av
individersättningar.
Arbetsförmedlingen delar även utredningens bedömning gällande
bristen på adekvat statistik och rapporter inom de kulturella och kreativa
näringarna (KKN) för förbättrad statistik och analys av arbetsmarknaden
inom kultursektorn. En statistik som behövs både för att utforma
ändamålsenligt stöd till aktörer inom sektorn samt i uppföljningssyfte.
Även Arbetsförmedlingen är i stort behov av en utförligare statistik för
att ännu bättre kunna utföra myndighetens uppdrag gentemot
kultursektorn.

Allmänna synpunkter på förslagen i betänkandet
Kapitel 7.5.1
Utredningen föreslår att regeringen tillsätter en utredning om hur
perioder med statliga stipendier kan göras överhoppningsbara.
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Arbetsförmedlingen är tveksamma till förslaget och vill avvakta med att
utreda ytterligare förhållanden som kan göras överhoppningsbara.
Arbetsförmedlingen vill framhålla att förslagen i Ett nytt regelverk för
arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37) inom detta område lades fram
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i syfte att förenkla systemet för och samtidigt begränsa möjligheterna till
överhoppningsbar tid med omställning i fokus. Eftersom
överhoppningsbar tid i praktiken förlänger ramtiden skulle detta sänka
kraven på att den arbetssökande ska ha en tidsmässigt närliggande
förankring på arbetsmarknaden.
Arbetsförmedlingen kan vidare konstatera att egenföretagare generellt
sett kommer att få avsevärt längre tid på sig för att uppfylla det
föreslagna inkomstvillkoret i SOU 2020:37, jämfört med situationen
idag. Denna förbättring kommer även egenföretagare i kultursektorn
kunna ta del av.

Kapitel 7.5.2
Utredningen föreslår att Försäkringskassan får i uppdrag att följa upp
och vidareutveckla det arbete som myndigheten bedrev 2020 med att
utveckla informationen till egenföretagare och personer som har en
kombination av inkomstkällor och anställningsformer.
Arbetsförmedlingen instämmer med utredningen att information kan
vara av betydelse för den enskildas möjlighet att göra rätt och därmed
undvika risken för att bli föremål för en eventuell kontroll.
Arbetsförmedlingen har ingen åsikt om förslaget i sak, men kan
konstatera att uppdraget är begränsat till att tydliggöra och informera om
villkoren för socialförsäkringen för egenföretagare och kombinatörer.
Uppdraget inkluderar således inte arbetslöshetsförsäkringen, som
arbetslöshetskassorna ansvarar för. Utredningen nämner inget om att
motsvarande information och tydliggörande kan vara av betydelse även
när det gäller villkoren för arbetslöshetsförsäkringen.

Kapitel 7.6.1
Myndigheten ser positivt på utredningens föreslag om satsningen mot
digitalisering av kulturarvet, vilket även omfattar en
arbetsmarknadsinsats som subventionerar anställningar inom arkiv,
bibliotek och museum. Vi delar utredningens bedömning om att denna
satsning kommer att bidra till ökad sysselsättning och ge en positiv effekt
på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen ser positivt på ett eventuellt
samarbete med de berörda myndigheterna men skulle gärna vilja ha ett
förtydligande om vad det är för arbetsmarknadsinsats det handlar om
samt hur den ska utformas.
Myndigheten anser dessutom att användningen av begreppen
”arbetsmarknadsinsats som subventionerade anställningar” kan
förväxlas med ”arbetsmarknadspolitiska insatser” och/eller
”arbetsmarknadspolitiska program” som Arbetsförmedlingen ansvarar
för. För att minska eventuella risker för missförstånd eller en otydlig
ansvarsfördelning mellan olika politikområden, anser vi att
formuleringen kan förtydligas eller ändras till ”sysselsättningssatsning”
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eller ”sysselsättningsfrämjande åtgärd” vilka kan vara mer lämpliga att
använda i sammanhanget.
På Arbetsförmedlingens vägnar

Lars Lööw

Ivan Cvitic

Beslut i ärendet har fattats av överdirektören Lars Lööw. Ärendet har
föredragits av verksamhetssamordnaren Ivan Cvitic. I den slutliga
handläggningen av ärendet har även avdelningschefen Stefan Popovic,
enhetschefen Kevni Zulal samt kvalificerade handläggaren Philippa
Wallér, deltagit.
Beslutet fastställs digitalt i diariet och saknar därför namnunderskrifter.

