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Yttrande angående yrkande från D angående
retroaktivt åtagande för sjuklöneansvar
Yttrandet
Demokraterna har rätt i att Göteborg, och hela landet, behöver en bred uppslutning för svenska jobb
och företagande. Regeringens utökade ekonomiska ansvar för sjuklön och karensdag är en del i arbetet
för att avlasta företag och löntagare från kostnader, och samtidigt dämpa smittspridningen i samhället.
Vi bedömer dock inte att Göteborgs Stad, i detta läge, ska ge sig in i den nationella
arbetsmarknadspolitiken genom en hemställan till regering och riksdag. Eventuella förändringar av
sjuklöneansvaret och kostnadsfördelning bör lämnas åt riksdag och regering att, tillsammans med
arbetsmarknadens parter, bedöma och föreslå. Vi förutsätter att regeringen och andra myndigheter har
en beredskap för att vidta ännu fler åtgärder för att stötta och underlätta för näringsliv, företagande och
löntagare om så skulle krävas.
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Nytt ärende

Yrkande angående retroaktivt åtagande för
sjuklöneansvar
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen tillskriver regering och riksdag och hemställer om att
sjuklöneansvaret från 1 april kompletteras till att gälla från och med 13 mars då
regeringen tog bort karensdagen och krav om läkarintyg.

Yrkandet
Vi har tusentals välfungerande småföretag som behöver lättnader under en kort tid,
för att när Coronakrisen är över ska kunna återhämta tillväxten.
Om det rekordstora antalet varsel verkställs med uppsägningar går vi raskt mot en
massarbetslöshet Sverige inte har sett på många decennier. Kostnaden för
arbetslöshet landar till syvende och sist alltid på staten.
Utöver detta måste regeringen ändra i sitt förslag och ta ansvar för sjuklönen
retroaktivt från och med 13 mars, det vill säga när regeringen meddelade beslutet
om slopad karensdag. Inte som nu föreslagits att skjuta på det till april. Förslaget ur
smittsynpunkt med slopad karens och slopat läkarintyg måste naturligtvis följas av
ekonomiskt ansvar från samma tidpunkt. Detta slår annars hårt mot många företag.
Sverige och Göteborg behöver nu en bred uppslutning kring en politik som står upp
för svenska jobb och företagande. Genom krisen. Den mänskliga och ekonomiska
kostnaden blir låg jämfört med alternativen. Beslut behövs nu.
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