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Datum 
2022-02-16 

Granskningsenheten 
Mirella Dizdar 

Unionens arbetslöshetskassa 
Box 4347 
102 67 Stockholm 

Höjning av  timlönebeloppet för konstnärligt arbete  
Beslut   
Inspektionen  för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)  fastställer det schabloniserade 
timlönebeloppet  för  konstnärligt arbete till 189  kronor  från och med 1 juni 2022.  
 
Bakgrund  
Unionens arbetslöshetskassa inkom den 24  januari 2022  med en hemställan till  
IAF gällande det schabloniserade timlönebeloppet  för  konstnärligt arbete.  
Arbetslöshetskassan  föreslår en höjning av  timlönebeloppet  från den  1  juni  2022  
från185  kronor till 189  kronor.  
 
Unionens arbetslöshetskassa uppger att  den föreslagna justeringen motsvarar  
de avtalade minimilönehöjningarna för avtalen inom institutionsteater samt  film.  
Avtalet  för Institutionsteater motsvarar en höjning med 2 procent  och gäller  från 
1 april 2022. Avtalet  för  filmavtalet motsvarar en höjning med 2,12 procent  och 
gäller från 1 j uni  2022.  En höjning av  timlönebeloppet  från 185  kronor  till 189  
kronor  följer den genomsnittliga höjningen i de två avtalen som Unionen 
arbetslöshetskassan hänvisar till i sin hemställan.   
  
Regelverk 
Om en sökande har utfört  konstnärligt arbete som musiker, sångare,  
skådespelare eller annat  artistiskt arbete, ska arbetad tid och den inkomst  som  
hen har haft av sådant arbete anges på kassakortet. För att  fastställa  
ersättningen enligt  omräkningstabellen (bilaga till 9  § förordningen (1997:835)  
om arbetslöshetsförsäkringen) ska inkomsten omvandlas till timmar  genom att  
den divideras med ett schabloniserat  timlönebelopp. Detta anges i 7  kap. 6 § 
Inspektionen för  arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2018:2) om 
arbetslöshetsförsäkring.   
 
Det schabloniserade timlönebeloppet  för  konstnärligt arbete  fastställs av IAF,  
efter begäran från någon av de arbetslöshetskassor vars verksamhetsområde 
omfattar  konstnärligt arbete. Beloppet ska fastställas med utgångspunkt i  de 
avtal som  gäller  för  motsvarande arbete som anställd. Även detta anges  i 7 kap.  
6 § IAFFS  2018:2. Hur  arbetslöshetsersättning vid konstnärligt arbete ska  
beräknas  anges  i  7 kap. 7  § IAFFS  2018:2.  
 
 
Cathrine Carlberg    Mirella Dizdar  
Chef för granskningsenheten   Utredare   
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