2021-12-31

Yttrande
2021-12-31
Finansdepartementet
Fi2021 /04054

Hotell- och restaurangfackets (HRF) yttrande över promemorian
”Tillfälligt slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete”
Yttrande

Besöksnäringen har sedan starten av pandemin varit föremål för restriktioner. Det, i samband
med att själva förutsättningen för näringen är att människor reser, möts och umgås på olika sätt,
har gjort att påverkan på företag och anställda blivit massiv. Under den andra halvan av 2021 har
besöksnäringen haft en period av återhämtning. En del restriktioner har nu återinförts och det
har medfört negativa föl jder för besöksnäringen, exempelvis avbokningar.
HRF har under hela tiden som pandemin har pågått haft inställningen att restriktioner i olika
form är nödvändiga men att de behöver vara proportionerliga, rimliga och att besöksnäringen ska
få stöd igenom krisen så att den mäktar med en snabb återhämtning den dagen då landet kan gå
tillbaka till en mer normal tillvaro. Företag och anställda måste värnas i en bransch som är en av
Sveriges basnäringar och som har drabbats väldigt hårt av pandemins effekter. Det är fortfarande
vår inställning.
Nu i slutet av december 2021 befinner sig Sverige i ett annorlunda läge än tidigare.
Vaccinationerna mot Covid-19 har pågått under ett år, en stor andel av befolkningen är
vaccinerad med två doser och cirka 2,4 mil joner personer över 18 år har fått sin tredje dos vaccin.
Vaccinerna är effektiva och inger hopp inför framtiden. Det är i nuläget osäkert hur pandemin
kommer att utveckla sig på kort sikt men på lite längre sikt vet vi att pandemier alltid tar slut.
K ombinerat med vaccinarbetet finns goda förutsättningar för en ljusare framtid för världen,
Sverige och besöksnäringen. Med bakgrund i detta är det positivt att regeringen nu föreslår ett
slopande av karenstiden i lagen om stöd vid korttidsarbete.
HRF tillstyrker förslaget med föl jande synpunkter:
Ändringar i korttidspermitteringslistorna ska endast kunna göras retroaktivt för en kortare
tid. Som det är nu har HRF fått in listor i bör jan av pandemin och en uppdatering av
desamma i närtid. Det medför stora svårigheter att ta ställning till aktualiteten i dessa
listor. HRF har ingen möjlighet att kontrollera permitteringsgrad och vilken anställd det
gäller.
Den negativa ekonomiska effekten på den anställda ska vara så liten som möjligt.
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