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Covid-19-lag

I promemorian från Socialdepartementet föreslås en tillfällig lag om särskilda begränsningar
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Vi anser inte att införandet av en Covid-19 lag är en bra väg att gå. För den pågående
pandemi så kommer den alldeles för sent och det är därför bättre att utreda saken mer och
istället införa annan typ av lag för framtida pandemier och andra oförutsägbara händelser
och som inte är i strid med nuvarande grundlag.

Regeringen har under december månad 2020 meddelat att man kan komma att göra
begränsningar och införa nedstängning av tex handelsplatser trots att det idag inte finns
lagstöd för detta. Vad behövs då denna lag till?

En föreslagen Covid-19-lag hotar också våra grundläggande fri- och rättigheter som
mötesfrihet och rörelsefrihet, och är ett hot om total nedstängning. Detta går emot vår
svenska Grundlag.

Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation, SHR, med sina medlemmar, de auktoriserade
hudterapeuterna, har tagit ett stort ansvar genom hela pandemin. Organisationen SHR har
regelbundet informerat medlemmarna om riktlinjer, restriktioner, utökad hygien och
egenkontroll, stödpaket mm. Medlemmarna i sin tur har utifrån sin redan höga kvalitet och
mycket goda basalhygien vidtagit många extra åtgärder för att skydda sina kunder. Långt
mer än vad myndigheter rekommenderat. Hudterapeuter har verksamheter där man nu
under pandemin tar emot en kund i taget med långa mellanrum mellan kunder för att kunna
hålla en god hygien och undvika smittspridning. Vi är inte de verksamheter som bidrar till
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smittspridning men skulle totalt utplånas av föreslagen lag om den togs i verket med
nedstängning av handelsplatser.

Tyvärr vet vi att de ekonomiska konsekvenserna av pandemin kommer att bli katastrofala.
De flesta småföretagare har enskild firma och hyr sin lokal av små hyresvärdar och har
därmed inte kunnat ta del av de flesta stödpaketen. Många av våra medlemmar tvingas nu
lägga ned sina verksamheter med arbetslöshet som följd. En hel bransch med kvinnliga
entreprenörer slås i spillror.

Ett bättre sätt att hantera denna kris hade varit att tidigare infört hårdare restriktioner för
att stoppa smittspridning och att tidigare haft stödåtgärder för den del av näringslivet som
påverkas så hårt.

Alla i Sverige kommer att drabbas av pågående pandemi, inte minst Sveriges alla
småföretagare. Vi måste alla ta ansvar för att rädda liv, det är en självklarhet men vi måste
också ha ett fungerande och välmående samhälle efter krisen.
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