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Remissvar Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare N2020/02353 –  
Nämnden för hemslöjdsfrågor 
 
Bakgrund 
Nämnden för hemslöjdsfrågor, statlig myndighet under kulturdepartementet med 
Tillväxtverket som värdmyndighet väljer att svara ur ett slöjd- och hantverksperspektiv, 
vilket främst berör små- och mikroföretagare. 
 
Sammanfattning 
Nämnden för hemslöjdsfrågor har tagit del av rubricerade remisspromemoria och önskar 
yttra följande: 
Nämnden för hemslöjdsfrågor ställer sig bakom förslaget till ett omsättningsstöd till enskilda 
näringsidkare.  
 
§6.2 
Nämnden för hemslöjdsfrågor föreslår att mot bakgrund av att den genomsnittliga 
nettoomsättningen för enskilda näringsidkare inom konstnärlig/kulturell verksamhet är 129 
tkr och för bibliotek/arkiv/ museum 127 tkr bör den föreslagna minimiomsättningen för 
att få söka stödet sänkas till 150 tkr. Med 200 tkr som lägsta omsättning för att få söka 
stödet riskerar man att återigen lämna enskilda företagare inom bland annat kulturarvsfältet 
utanför stödinsatser och därmed riskeras att 10 000-tals livskraftiga företag tvingas avveckla 
på grund av akut likviditetsbrist. 
 
Nämnden för hemslöjdsfrågor ser skrivningen om bisyssla som olycklig, ”Stödet bör riktas 
till sådana enskilda näringsidkare som livnär sig på sin näringsverksamhet och inte endast 
har verksamheten som bisyssla”. Enskilda näringsidkare i kultursfären kombinerar ofta 
en deltidsanställning med egenföretagande vilket inte är att betrakta som bisyssla då 
båda delar är en förutsättning för försörjningen. Nämnden för hemslöjdsfrågor föreslår 
att argumentet om att omsättningsnivå under 200 tkr är att betrakta som bisyssla stryks och 
att minimiomsättningen sänks till 150 tkr. 
 
Genom att sätta en lägsta omsättningsnivå som med råge överstiger den genomsnittliga 
nettoomsättningen för kultur och kulturarvssektorn riskerar stödet att medverka till att 
förstärka redan befintliga orättvisor vilka då närmast kan betraktas som 
institutionaliserade.  
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Även ur ett stad/landperspektiv är det av stor vikt att inte åsidosätta dem som genom en 
kombination av anställning och egen verksamhet kan skapa sig en försörjning och ett liv 
utanför storstadslänen. 
 
Alternativet till att driva företag är att söka och erhålla stipendier, vilka inte är skattepliktiga 
och inte bygger pensionsförmåner och annat som grundas på inkomst. Stipendier kan även 
sägas lyfta ut pengar ur systemen då de inte är skattepliktiga, vilket inkomst från 
enskild firma är. 
 
§6.1 och §14.3 
Förutsättningen att omsättningsminskningen så gott som uteslutande är orsakad av 
spridningen av covid 19 reser frågetecken, hur skall den enskilda företagaren bevisa att 
avbokningar, minskat antal kunder och inställda evenemang uteslutande är orsakad av 
spridningen av covid? Här finns en risk att bedömningar kommer att ske på lösa grunder. 
Nämnden för hemslöjdsfrågor föreslår att skrivningen ” så gott som uteslutande är 
orsakad av covid 19” tas bort eller förtydligas. 
 
Ärendet har på grund av kort remisstid beretts av Nämnden för hemslöjdsfrågors ordförande 
Tina Ehn, vice ordförande Zandra Ahl samt kanslichef Friedrike Roedenbeck. 
 


