
 

 
Den 26 februari bedömde Socialstyrelsen att gravida under den senare delen av graviditeten har en 

hög risk att föda för tidigt om de insjuknar i covid–19, och därmed är i riskgrupp. Detta innebär att 

arbetsgivare ska göra en riskbedömning av arbetsmiljön. Om arbetsgivaren inte kan omplacera sin 

medarbetare eller anpassa arbetsuppgifterna kan arbetsgivaren förbjuda medarbetaren att jobba. I och 

med Socialstyrelsens bedömning väntas gravida från vecka 20 söka graviditetspenning från 

Försäkringskassan, då lönen från arbetsgivaren uteblir. Det innebär att kvinnor tvingas leva på sin 

“sjukpenninggrundande inkomst” (SGI) flera månader tidigare än planerat. Detta påverkar främst 

kvinnodominerade yrken där lönerna redan är låga. 

 

Umeå kommun som arbetsgivare har sedan 8 april förbjudit flera medarbetare att arbeta, med 

anledning av Socialstyrelsens bedömning. Ett klokt beslut som skyddar våra gravida medarbetare och 

deras foster. Däremot är det olyckligt att man i och med detta beslut inte fångat upp de ekonomiska 

konsekvenser som drabbar våra medarbetare och deras familjer. Covid–19 har inneburit stor 

ekonomisk skada i flera hushåll över hela landet då arbetsmarknaden förändrades i sin grund. Att gå 

ner i lön tidigare än planerat riskerar att sätta familjer, som lever på marginalerna, i fattigdom. Det 

sistnämnda är dock något Umeå kommun som arbetsgivare kan råda över. 

 

Vänsterpartiet vill att Umeå kommun ska utreda hur många som förbjudits att arbeta och se över 

möjligheten att kompensera de drabbade med inkomstskillnaden mellan SGI och lönen. Ett beslut att 

ersätta våra gravida medarbetare för det inkomstbortfall som kommer från avstängningen kan vara 

avgörande i flera hushåll. Vänsterpartiet vill att detta utreds som ett led i att motverka barnfattigdom 

samt verka för jämställdhet. 

 

 

Att utreda hur många gravida som förbjudits att arbeta. 

 

Att utreda hur många fler som det prognostiseras påverka. 

 

Att utreda hur mycket det kostar att retroaktivt ersätta våra gravida medarbetare med 

inkomstskillnaden mellan SGI och lönen. 

 

Att utreda hur mycket det kommer att kosta framgent att ersätta våra gravida med 

inkomstskillnaden mellan SGI och lönen. 

 

Att utreda med syftet att kompensera de som drabbats av inkomstbortfall för att de förbjudits 

att arbeta. 
 


