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Promemorian Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 

serveringsställen  

 

Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om den angivna promemorian. 

Här följer våra synpunkter. 

I promemorian föreslås att giltighetstiden för lagen (2020:526) om tillfälliga smittskydds-
åtgärder på serveringsställen förlängs från 31 maj 2021 till 30 september 2021. Det innebär att 
det under ytterligare fyra månader kommer att finnas krav på att den som driver ett 
serveringsställe ska ansvara för att vidta vissa åtgärder för att begränsa smittspridningen av 
sjukdomen covid-19. Bakgrunden till förslaget är enligt promemorian den ökade smitt-
spridningen av sjukdomen covid-19.  
 
Företagarna har i flera tidigare remissyttranden framfört att flera av de restriktioner som 

riktats mot restauranger och serveringsställen för att minska spridningen av sjukdomen 

covid-19 har präglats av brist på träffsäkerhet, och att ett flertal restriktioner har varit 

oproportionerliga. Det gäller inte minst restriktionen om förbud mot att servera alkohol 

mellan klockan 20.00 och 11.00.1 I dessa yttranden har Företagarna framhållit att det i lagen 

om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen redan framgår att det är 

näringsidkaren som ansvarar för att lokaler och tillhörande områden utomhus är utformade 

så att trängsel undviks på de ytor som besökare har tillträde till.  

I ett läge där smittspridningen av sjukdomen covid-19 ligger på en hög nivå är det enligt 

Företagarna rimligt med restriktioner och föreskrifter som tydliggör vilka åtgärder en 

näringsidkare behöver vidta för att minska smittspridningen, givet att näringsidkaren också 

kompenseras av staten för de minskade intäkter som följer av restriktionerna.  

Däremot anser Företagarna inte att det med nuvarande nivå på – och utveckling av – 

smittspridningen är motiverat att förlänga lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 

serveringsställen ytterligare fyra månader från 31 maj 2021 till 30 september 2021. Under 

våren kommer allt fler svenskar att vaccineras mot sjukdomen covid-19, vilket med stor 

sannolikhet kommer leda till minskad smittspridning. Även statsepidemiolog Anders Tegnell 

har framfört att få fall av covid-19 i Sverige kan kopplas till restaurangbesök och att 

restauranger inte är ett riskområde. Företagarna avstyrker därmed promemorians förslag 

 
1 Remissyttrande Företagarna, 2020-12-21, Ändring i förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering 
av alkohol: https://www.foretagarna.se/politik-paverkan/remisser/2020/remissyttrande-av-andring-i-
forordningen-2020956-om-tillfalligt-forbud-mot-servering-av-alkohol/ 



   

och förespråkar i stället att regeringen avvaktar med en eventuell förlängning av lagen om 

tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 

Till detta vill Företagarna framföra att de stödåtgärder som regeringen infört för att 

kompensera drabbade näringsidkare som träffats av de föreslagna restriktionerna har varit 

förenliga med svårtolkade och administrativt betungande regler, vilket gjort att de inte har 

kunnat nyttjas i den grad som regeringen avsett. Många företag väntar fortfarande på att få 

stöden utbetalda upp till ett halvår efter att ansökan skickats in. 

Företagarna anser att det inte kan bli aktuellt med nya och förlängda restriktioner för 

serveringsställen och andra sektorer av näringslivet innan regering och myndigheter har 

säkerställt att de stödpengar som företagen har rätt till också har betalats ut som utlovats. 
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