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Remissyttrande – Ändringar i Folkhälsomyndighetens
föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19 samt föreskrifter och allmänna råd
(HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen
Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om de rubricerade förslagen. Här följer våra
synpunkter.
Folkhälsomyndigheten föreslår att giltighetstiden för ändringsföreskrifterna ska förlängas till och med
den 16 maj 2021 jämfört med tidigare slutdatum om 2 maj 2021. Ändringarna innebär att
serveringsställen fortsatt ska hålla stängt för förtäring på stället mellan klockan 20.30 och 05.00, att
det på serveringsställen som utgör en del av en handelsplats endast får vara en (1) person i ett sällskap,
att maxantalet för gym- och sportanläggningar, badhus samt handelsplatser aldrig får överstiga 500
personer samt att handelsplatser ska vidta lämpliga åtgärder för att sällskap med fler än en person inte
besöker handelsplatsen samtidigt.
Företagarna har sedan tidigare lämnat synpunkter på de föreslagna ändringarna i samband med att de
rubricerade föreskrifterna och allmänna råden förlängdes från 11 april till 2 maj 2021.1 I dessa och i
andra yttranden har Företagarna ställt sig kritiska till flera av de restriktioner som
Folkhälsomyndigheten nu vill förlänga ytterligare. Det gäller särskilt förslaget om förbud mot förtäring
på serveringsställen efter klockan 20.30 samt att det på serveringsställen som utgör en del av en
handelsplats endast får vara en person i ett sällskap. Dessa restriktioner innebär en kraftig
begränsning i näringsfriheten och är för många av de berörda näringsidkarna synonymt med en
nedstängning.
I tidigare remissyttranden om åtgärder mot covid-19-krisens effekter har Företagarna framhållit att
den typ av ingripande åtgärd som långtgående restriktioner innebär måste vara grundade i evidens
och faktiskt påvisbar ökad smittorisk, samt underställas proportionalitetsbedömning. I ett läge där
vaccinationstakten i Sverige ökar och smittspridningen hålls på en begränsad nivå anser Företagarna
inte att Folkhälsomyndigheten tillräckligt kan motivera behovet av förlängda restriktioner, särskilt för
de restriktioner som lider av en brist på träffsäkerhet. 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. Således avstyrker Företagarna de rubricerade ändringarna i Folkhälsomyndighetens
föreskrifter och allmänna råd.
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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 över ett halvår efter
att ansökan skickats in. Samtidigt är läget för de företag som omfattas av restriktionerna oerhört
allvarligt. Ingen sektor har drabbats hårdare av branschspecifika restriktioner än just restauranger och
serveringsställen. Många verksamheter har redan tvingats stänga igen och läget är på många håll akut.
Företagarna anser att det inte kan bli aktuellt med nya och förlängda restriktioner för
serveringsställen, handelsplatser 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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