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Remissvar från Handelsanställdas förbund rörande: PM Särskilda begränsningar för
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Diarienummer S2020/09963
Handelsanställdas förbund har beretts tillfälle att yttra sig över ovanstående
promemoria om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19.
Yttrande avgränsar sig till att endast gälla de delar av förslaget som handlar om att
begränsa smittspridning på handelsplatser.
Bakgrund
Handelsanställdas förbund har i ett tidigare remissvar om covid-19-lag tillstyrkt
åtgärder som begränsar antalet besökare i butiker, samt tillstyrkt att som yttersta åtgärd
stänga handelsplatser under förutsättning att det samtidigt finns former för ersättning
till de anställda som drabbas av en sådan stängning.
I denna nya promemoria sker vissa förtydliganden om de särskilda åtgärderna. För
Handels som organiserar anställda i kontaktbranscher som berörs av förslaget, såsom
detaljhandel, frisörverksamhet och skönhetssalonger, har det varit viktigt att motverka
smittspridning. I vårt uppdrag som löntagarrepresentanter handlar det om en
arbetsmiljöfråga, att inga anställda ska utsättas för onödiga risker att bli smittade på sina
arbetsplatser.
Om att begränsa antalet besökare
När det handlar om begränsningar av antalet besökare förtydligas lagen enligt följande:
1 § Den som bedriver verksamhet på en sådan handelsplats som avses
i 9 § lagen (2021:000) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19, ska
1. begränsa antalet kunder och andra besökare på ett sätt som är
säkert från smittskyddssynpunkt,
2. utforma lokaler och tillhörande områden utomhus på ett sådant
sätt att trängsel undviks och att kunder och andra besökare kan hålla
ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra, och
3. utforma in- och utpassage till lokalen och tillhörande områden
utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks.
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Handels har under lång tid påtalat brister och att få butiker gjort något aktivt för att
begränsa antalet kunder. I våra skyddsombudsundersökningar visas det att endast en
tredjedel av de undersökta arbetsplatserna hade utsett ansvariga utsetts för att bedöma
om antalet kunder i butiken behövde begränsas. Endast ett fåtal butiker hade något
kösystem.
Handels välkomnar därför detta förtydligande som understryker vikten att begränsa
antalet besökare i butiken. Det skulle leda till en bättre arbetsmiljö, och samtidigt till
lägre smittspridning i samhället.
Om att som yttersta åtgärd stänga handelsplatser
När det handlar om att som yttersta åtgärd kunna stänga gallerior och varuhus finns
följande kompletteringar:
1 § Den som bedriver verksamhet i form av en galleria eller ett
varuhus ska hålla verksamheten stängd för allmänheten.
Detsamma gäller den som driver en butik, en serviceinrättning, en
gym- eller sportanläggning, ett serveringsställe eller annan
verksamhet som riktar sig till allmänheten och som är belägen i
gallerian eller i ett varuhus som inrymmer flera verksamheter.
Denna paragraf tillämpas i stället för 5 kap. 1 och 2 §§ förordningen
(2021:000) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19.
Undantag för viss verksamhet i en galleria eller ett varuhus
2 § Kravet enligt 1 § att verksamheten ska hållas stängd för
allmänheten gäller inte
1. i fråga om livsmedelsbutiker, apotek, hälso- och sjukvårdsinrättningar, tandvårdsinrättningar och särskilt samhällsviktig
verksamhet som är belägen i gallerian eller varuhuset, eller
2. en butik, en serviceinrättning, en gym- eller sportanläggning, ett
serveringsställe eller annan verksamhet som är belägen i en galleria
eller ett varuhus men som har en utomhusentré, under förutsättning
att tillträde från lokalen till gallerian eller varuhuset i övrigt inte är
möjligt.
Att stänga verksamheter är en mycket ingripande åtgärd, och i promemorian framhålls
att en sådan måste ställas i proportion till de negativa konsekvenser det får för företagen.
Samtidigt kan det finnas starka smittskyddsskäl till att stänga verksamheter och
promemorian diskuterar det på ett balanserat sätt.
Handels har förståelse för att stängning kan övervägas som yttersta åtgärd. Men menar
att det samtidigt måste tas hänsyn till de inkomstförluster som drabbar såväl anställda
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som företag inom de berörda områdena. Då lagen ska vara tillfällig mellan 10 januari
fram till sista september 2021, samt att en stängning som yttersta åtgärd antas vara
regionalt begränsad och kortvarig är det inget statsfinansiellt problem att samtidigt
föreslå ersättning till såväl anställda som företag som drabbas.
Handels förutsätter också att en dialog sker med arbetsmarknadens parter sker innan en
sådan åtgärd föreslås.
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