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Motion till kommunfullmäktige i Helsingborg  

 

Avskaffa karensavdraget 
Under covidpandemin togs karensavdraget bort för att minska risken för smittspridning och 

se till att människor kunde stanna hemma vid sjukdom. Under hösten 2021 återinfördes det 

igen på regeringsnivå – trots mycket goda resultat, för att sedan återinföras igen när 

smittspridningen eskalerade. Nu står vi inför att karensavdraget ska återinföras igen den 1 

april 2022.  

 

Vänsterpartiet anser att det inte ska behöva kosta pengar för den enskilde att vara sjuk. 

Karensavdraget gör så att en sjukskrivning genast syns i lönekuvertet. Det drabbar de som 

tjänar minst hårdast och ger ojämlika förutsättningar till vila. Sverige är det enda landet i 

Norden som idag har någon form av karens i sjukförsäkringen. Det som funkar bra i de 

andra nordiska länderna borde fungera bra även här. 

 

När anställda drabbas ekonomiskt av att sjukskriva sig leder det till att färre stannar hemma 

vid sjukdom, de har helt enkelt inte råd att vara hemma. Detta förhindrar nödvändig vila och 

återhämtning, vilket både förlänger sjukdomsprocessen och ökar risken att sjukdomen 

förvärras. När anställda går till jobbet trots att de är sjuka riskerar de även att smitta andra 

vilket ökar smittspridningen såväl på arbetsplatsen som i samhället i stort. Den försämrade 

arbetsmiljön och minskad effektivitet som ökad sjukdom leder till kostar såväl arbetsplatsen 

som samhället i stort enorma summor pengar. 

 

Om man istället ger anställda möjligheten att stanna hemma vid sjukdom förbättras deras 

chans till vila och återhämtning, därmed leder det till snabbare återgång till arbete. Vidare 

skyddar det arbetskamrater och andra som möts på arbetsplatserna från att bli smittade. En 

arbetsplats där de som jobbar är säkra på att inte själv behöva arbeta trots sjukdom, inte är 

oroade över eventuellt inkomstbortfall och inte riskeras smittas av kollegor ger en säker miljö 

där alla ges möjlighet att göra ett gott jobb.  

 

Därför vill Vänsterpartiet Helsingborg för de anställdas, för folkhälsans och för 

samhällsekonomins skull avskaffa karensavdraget.  

 

Vänsterpartiet yrkar därför: 

● Att Helsingborgs stad utreder vad det skulle kosta att avskaffa karensavdraget 

● Att inför kommande budgetar genomföra ett avskaffande av karensavdraget 

 

 

 



För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp 
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Kommunfullmäktigeledamot 

 


