
    

  

    2020-12-22 

 

HOTELL- OCH RESTAURANGFACKET 

Post: Hotell- och restaurangfacket, Box 1143, 111 81 Stockholm | Besök: Olof Palmes Gata 31, Stockholm  

Org.nr: 802001-4760 | Tel: 0771-57 58 59 | www.hrf.net 

 

 

Yttrande   

2020-12-07 

Socialdepartementet 

103 33 Stockholm 

Diarienummer: S2020/09214 

 

Hotell- och restaurangfackets (HRF) yttrande över 
promemorian Covid-19-lag (S2020/09214) 

 

Yttrande 

Hotell- och restaurangfacket, HRF, organiserar anställda på hotell, restauranger, barer, 
nattklubbar, kasinon, konditorier, cateringföretag, bingo- och bowlinghallar, konferens- turism- 
och nöjesparksanläggningar. Medlemmarna jobbar inom en mängd yrken.  

Hotell- och restaurangfacket har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian gällande en 
tillfällig pandemilag. Lagen har till uppgift att begränsa smittspridningen av covid-19. Yttrandet 
begränsas till ersättningsfrågor samt till den avsedda tiden som lagen föreslås gälla.  

 

HRF och pandemin 

HRF är en av arbetsmarknadens parter i besöksnäringen vilken drabbades tidigt av pandemins 
och restriktionernas effekter. Efter en tillfällig återhämtning under sommaren 2020 har den 
ökande smittspridningen i samband med införandet av nya och fler restriktioner återigen försatt 
besöksnäringen i en mycket allvarlig situation.  

HRF och har sedan pandemins start tagit ett stort ansvar och var först ut med att teckna 
kollektivavtal för kortidspermittering.  

Att begränsa smittspridningen har varit ett prioriterat arbete såväl i samtal med central motpart 
som med enskilda arbetsgivare ute på arbetsplatserna. Erfarenheten är att smittskyddsarbete 
överlag har fungerat väl.  

 

Överväganden  

Hotell- och restaurangfacket är medvetna om värdet av en särskild pandemilag. Behovet har 
belysts mer än väl under 2020. Den lagstiftning som funnit tillhanda har varit ett trubbigt 
instrument med konsekvenser såsom att nöjesparker stängs ned medan stora köpcentrum med 
många besökare kan fortsätta sin verksamhet. Vidare har flera restriktioner med precision reglerat 
verksamheten i besöksnäringen medan det har saknats verktyg för åtgärder i andra näringar och 
på andra områden.  
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Att skydda liv och hälsa är och ska alltid vara först i prioriteringsordningen. Samtidigt måste 

åtgärder för att åstadkomma just detta, kompenseras för sina negativa effekter på arbetstillfällen 

och ekonomin.  

HRF har med kontinuitet och tydlighet under denna pandemi lyft fram att de stödåtgärder som 

regeringen tidigare har infört är bra men att de inte är tillräckliga.  

HRF vill särskilt lyfta fram två stödåtgärder som bör justeras på följande sätt:  

• Korttidspermitteringar på 100 procent 

• Full kompensation för inkomstbortfall 

Lagen föreslås gälla från 15 mars 2021 till utgången av mars 2022. Lagförslaget medger 

begräsningar i exempelvis mötesfriheten. HRF anser att även om åtgärder är proportionerliga och 

nödvändiga ska de gälla så kort tid som möjligt. Lagens föreslagna giltighetstid är enligt HRF:s 

mening för lång och föreslår istället att den kortas med möjlighet till förlängning om behov 

föreligger.  

Besöksnäringen är en av Sveriges basnäringar som är viktig för sysselsättning, jobbskapande och 

ekonomisk tillväxt.  Effekterna av restriktioner i en kommande covid-19-lag kommer med stor 

sannolikhet att vara minst lika genomgripande som de som har varit på plats under detta år. När 

företag och arbetsplatser i realiteten får verksamhetsförbud behöver staten gripa in och 

säkerställa att dess beslut inte omkullkastar en hel näring med allvarliga följder för jobben och 

företagen och i förlängningen för den svenska ekonomin.  

 

För Hotell- och restaurangfacket 

 
Malin Ackholt  

Förbundsordförande   
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