Kommunfullmäktige
Interpellation

2016:59

2016:59

Interpellation av Börje Häggman (M) om
arbetsgivarnas sjuklöneansvar
Dnr 107-1130/2016

Ett Stockholm som attraherar både startups, snabbväxande företag likväl som
internationella storbolag är viktigt för regionens tillväxt men också för hela
Sverige.
I en alltmer konkurrenskraftig omvärld måste Stockholm kunna attrahera
talanger, behålla kompetens och främja ett gott näringslivsklimat.
Ett gynnsamt företagsklimat leder till nya jobb, investeringar och en ökad
tillväxt, därför är det viktigt att politiken underlättar för entreprenörskap och
att förutsättningar ges för företag att kunna växa. Dessvärre rasar staden i
företagsrankningen och den rödgrönrosa majoriteten visar på låga ambitioner
för att stävja utvecklingen. Beklagligt nog går även regeringen i deras fotspår
och presenterar nu ett förslag som kommer att slå hårt mot Stockholm.
Regeringens förslag innebär att arbetsgivare ska betala en särskild
sjukförsäkringsavgift om 25 procent av sjukpenningen från dag 91 i syfte att
minska sjukfrånvaron. Förslaget beräknas träda i kraft i höst.
Det är positivt att öka incitament för att minska sjukfrånvaron, dessvärre
riskerar förslaget att få oönskade effekter. Att arbetsgivare ska betala en
särskild sjukförsäkringsavgift rikserar att leda företag i konkurrs, då det kan bli
svårt för småföretagare att klara oförutsedda kostnader som uppstår vid
arbetstagares sjukfrånvaro. Det skapar även svårigheter för personer med
funktionsnedsättning eller kroniska sjukdomar att etablera sig på
arbetsmarknaden.
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Med anledning av ovan önskar jag ställa följande frågor till ansvarigt
borgarråd:
1. Anser borgarrådet att förslaget är gynnsamt för personer med svag
ställning på arbetsmarknaden?
2. Vilka åtgärder avser borgarrådet vidta för att säkerställa att personer
med svag ställning på arbetsmarknaden inte blir ”oanställbara” på grund
av regeringens förslag?
3. Hur säkerställer man att det inte blir en selektering vid rekrytering om
förslaget införs?
4. Vilka konsekvenser bedömer borgarrådet att förslaget om
sjuklöneansvar kommer att få för Stockholms småföretagare?
5. Vilka konsekvenser bedömer borgarrådet att ett försämrat
företagsklimat i Stockholm får för jobb och sysselsättning i staden?
Stockholm den 15 juni 2016

Börje Häggman

