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Yrkande angående – Yrkande från V angående tillfälligt 
slopande av karensavdraget med anledning av Coronaviruset. 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Yrkandet avslås. 
 

Yrkandet 
Åtgärder har redan beslutats inom sjukförsäkringen med anledning av nya 
coronaviruset. 

Karensavdraget har tillfälligt slopats genom att staten betalar ut sjukpenning för 
första dagen i sjukfallet. Det nya regelverket gäller från den 11 mars till och med 
den 31 maj 2020.  

Den anställde får i efterhand ersättning från Försäkringskassan. Åtgärden 
innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning för den första dagen i 
sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan. 
Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt. 

Även egenföretagare kommer att kompenseras för en karensdag. 

Med anledning av detta yrkar vi avslag. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
 
Datum 2020-03-05 
 

Sverigedemokraterna 
  
Ärende nr 2.2.14 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 
  

   

Yrkande angående – Tillfälligt slopande av 
karensavdraget med anledning av 
Coronaviruset 

Förslag till beslut 
 I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram en riktlinje till stadens förvaltningar 
att slopa karensavdraget tillfälligt till och med 1 maj med anledning av Coronaviruset  

Yrkandet 
 
Den som stannar hemma från jobbet för att inte smitta andra gör något bra. Många 
anställda i staden arbetar i kontaktyrken där man dagligen kommer i kontakt med 
människor som tillhör riskgrupper för att drabbas hårt av virus och epidemier. 
Under den pågående coronaepidemin behöver vi ta bort den ekonomiska pressen 
för att gå till jobbet, för den som egentligen borde stanna hemma. Då skulle vi 
också kunna minska spridningen.  
Redan nu finns företag som gör detta för att motverka smittspridning där företaget 
då står för 80% av sjuklön redan dag 1. Detta borde även Göteborgs Stad kunna 
göra.  
Redan idag kan en person som bär på farlig smitta, eller som kan göra det, få 
ersättning från försäkringskassan. Då krävs dock läkarintyg.  
För att minska smittspridning föreslår vi därför ett tillfälligt slopat karensavdrag 
för stadens medarbetare som blir sjuka.  
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(Vänsterpartiet) 
  
Nytt ärende 
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