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Remissvar
Promemoria avseende Särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19
Föreningen Svenskt Näringsliv vill med anledning av rubricerad remiss lämna följande
synpunkter på förslaget.
I likhet med vårt remissvar på förslaget till Covid-19-lag (SN Dnr 202-212 liksom
S2020/09214) understryker vi vikten av motiverad och därmed nödvändig riskbaserad
lagstiftning eller reglering som är proportionerlig och förutsebar när det allmänna påför
näringslivet olika former av restriktioner eller ingrepp på grundläggande fri- och rättigheter
såsom främst egendomsskyddet och näringsfriheten. Det är således mycket viktigt att de
nya befogenheterna bör användas med stor försiktighet och endast i de fall då det är
motiverat och då det utifrån objektiva kriterier kan anses vara nödvändigt. Åtgärder som
vidtas måste vidare stå i proportion till det man önskar uppnå. Vid utformningen av åtgärder
är det också viktigt att beakta likabehandlingsprincipen så att inte generella och
övergripande åtgärder tas fram som i sin tur riskerar träffa blint mot verksamheter och leda
till oönskade konsekvenser. För att undvika det senare föranleder det en nära dialog med
näringslivet för att ha den kunskap som behövs för att kunna ta fram rätt och väl riktade
insatser.
Svenskt Näringsliv har inte några övriga synpunkter vad gäller förslaget i övrigt förutom när
det gäller frågan om ekonomisk ersättning.
Smittspridningen av Covid-19 måste begränsas och med de åtgärder som visar sig vara
nödvändiga, men i de fall då detta drabbar näringslivet och dess verksamheter så måste
frågan om ersättning hanteras på ett sådant sätt så att de företag som drabbas omedelbart
erhåller erforderlig och rimlig ersättning för att det allmännas intresse påverkar deras
verksamhet negativt. Av regeringens proposition till Covid-19 lag prop. 2020/21:79 framgår
följande när det gäller ekonomisk ersättning: ”Frågan om ekonomisk ersättning med
anledning av förordningar som meddelas med stöd av den föreslagna lagen kommer att
hanteras i samband med att sådana förordningar tas fram.”. Det bör noteras att det stora
flertalet av de remissinstanser som uttalar sig särskilt i frågan är kritiska mot regeringens
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bedömning. Av propositionen framgår vidare att: ”För de förordningar som enligt den
föreslagna lagen ska underställas riksdagens prövning, ska regeringen redovisa en
bedömning av de underställda förordningarnas ekonomiska konsekvenser för företag,
löntagare eller andra aktörer i propositionen om underställning (jfr avsnitt 11.9). Ett arbete
pågår i Regeringskansliet med att analysera hur olika ersättningar kan utformas och
regeringen avser att återkomma till riksdagen med förslag om sådana ersättningar. Det
kommer att ske inom ramen för de rutiner som gäller för budgetprocessen.”
I det nu remitterade förslaget så framgår det på sid 31 att ”Frågan om ekonomisk ersättning

med anledning av de föreslagna förordningarna ska övervägas inom ramen för det löpande
arbete som bedrivs för att lindra de ekonomiska skadeverkningarna av covid-19 för företag,
löntagare och andra aktörer i Sverige”.
Läser man ihop det remitterade förslaget med vad regeringen skriver i propositionen om ny
Covid-19 lag så är det entydigt klart att frågan om ekonomisk ersättning är olöst och att
mycket ingripande åtgärder kan vidtas utan att ersättningsfrågan regleras. Detta är enligt
Svenskt Näringsliv oacceptabelt. Beslut som riskerar få negativa effekter för näringslivet
såsom restriktioner eller stängning måste hantera frågan om ersättning i samband med varje
sådant beslut eftersom det annars försätter företagen och näringslivet i en helt omöjlig
situation. Detta är en synpunkt som Svenskt Näringsliv framfört gång på gång, inte minst i
takt med att olika former av restriktioner mm har påförts näringslivet. Vi kan konstatera att
detta inte har hörsammats och det kan inte nog betonas hur viktig detta är för att kunna
rädda och säkerställa ett livaktigt näringsliv.
Stockholm den 5 januari 2021
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