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Remissyttrande
Promemoria
Lättade deltagarbegränsningar för sammankomster och
tillställningar, sektionering och särskilda bestämmelser för
demonstrationer och mässor
Diarienummer: S2021/05005
Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och företräder 9 000
små, medelstora och stora företag med nära 300 000 medarbetare, vill med anledning
av remissen anföra följande:
Lägesbeskrivning i handeln
Världen har levt och anpassat sig efter rådande pandemi sedan våren 2020. Det globala viruset
har påverkat hela samhället och så även handeln. Inledningsvis drabbades handeln hårt av
drastiskt minskade besöksflöden i stadskärnor, köpcentrum och i butiker. Detta ledde till
minskad försäljning som efter flera tuffa veckor resulterade i ett ökat antal konkurser. Som en
direkt effekt av beskedet den 11 mars 2020 kunde vi bland våra medlemsföretag notera
omsättningsminskningar med upp till 50 procent inom sko- och klädhandeln. För gränshandeln
innebar senare Norges gränsstängning en närmast total nedstängning med
omsättningsminskning med nära 100 procent. Nya regler och restriktioner, samt lättnader, har
presenterats om vartannat och sammantaget har situationen resulterat i en osäkerhet för
företagen och stora ekonomiska förluster.
Vanligtvis anställer handeln 130 000 personer varje år och många unga och utlandsfödda får sitt
första arbete inom handelssektorn. 2020 präglades istället av uppsägningar och permitteringar,
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så har dessvärre även början av 2021 sett ut. I dagsläget har drygt 110 000 personer som är
anställda inom handeln omfattats av beviljade ansökningar om korttidspermittering. Detta
motsvarar en femtedel av alla anställda inom handeln.
Bilden av handeln är givetvis inte ensidig. E-handeln och delar av dagligvaruhandeln har klarat
sig bra under pandemin och många handlare har presenterat kreativa lösningar, inte minst för
att minska smittspridningen i samhället.
Den svenska handeln är beroende av ett återöppnande av samhället för att överleva och
därmed fortsättningsvis kunna bidra till sysselsättning, skatteintäkter och levande städer. Det
bör noteras att handelsbranschen är särskilt viktigt för nyanlända och ungdomar, en grupp som
sannolikt står inför en ökande arbetslöshet.

Allmänna synpunkter
För första gången under pandemin vittnar nu handlare runt om i Sverige om en positiv
framtidstro. Detta gäller såväl e-handlare, fysiska butiker som partihandlare. De signaler som
kommer från regeringen och Folkhälsomyndigheten får med andra ord en direkt effekt på hur
handlare vågar planera, göra inköp, anställa och tro på kommande månaders försäljning.
Regeringens och Folkhälsomyndighetens agerande har genomgående under pandemin visat
sig ha en stark koppling till verksamheters resultat och framtidstro. Att ingjuta positivitet och
stabilitet är viktigt för att handlare ska våga satsa på verksamheten. Mot bakgrund av detta
välkomnar Svensk Handel de besked som regeringen lämnat gällande ytterligare lättnader i
deltagarbegränsningarna för sammankomster och tillställningar.
En av de viktigaste principerna Svensk Handel framhävt under pandemins gång är att vid ett
förbättrat smittläge för covid-19 ska restriktionerna också anpassas därefter. Vi befinner oss nu
i ett förbättrat samt i ett mer stabilt smittläge och det är därför proportionerligt att restriktionerna
också lättas.
Svensk Handel välkomnar också den flexibilitet som påvisas genom att föreslå möjligheten till
exempelvis sektionering av lokaler, områden och utrymmen. Flexibilitet är något Svensk Handel
efterfrågat genomgående under pandemins gång. Handelns aktörer och verksamheter har
välvilligt anpassat lokaler, områden och utrymmen för att uppnå så smittskyddssäkra miljöer
som möjligt. Detta har exempelvis skett genom att separera in- och utpassager, genom att skilja
av restaurangverksamheter från övrig verksamhet samt genom att dela upp verksamheten i
flera sektioner med olika ingångar. Att regeringen nu, baserat på Folkhälsomyndighetens
utredning, väljer att presentera den här typen av flexibla restriktioner tyder på en lyhördhet
gentemot näringslivet, allmänheten och smittskyddsläget.
Eftersom begränsningarna av allmänna sammankomster innebär en inskränkning av
grundläggande rättigheter är det av högsta prioritet att dessa begränsningar inte är mer
långtgående än nödvändigt. Svensk Handel har vid återkommande tillfällen lyft frågan om just
nödvändighet. Det är viktigt att begränsningen resulterar i en nytta som helt enkelt överväger
den inskränkning av de grundläggande rättigheterna som äger rum i samband med att
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restriktioner presenteras. Svensk Handel delar regeringens bedömning att vissa begränsningar
fortfarande kan anses nödvändiga och därmed får anses försvarliga. Svensk Handel anser
även att regeringen har redogjort för ändamålen med begränsningarna och därigenom också
motiverat varför vissa restriktioner fortfarande är befogade.
Promemorian fokuserar dock på de lättnader som presenteras. Som tidigare nämnt är detta ett
otroligt viktigt signalvärde för näringslivet men inte minst för samhället i stort. Handeln
välkomnar givetvis detta, då lättnaderna innebär en ökad rörelse i samhället. En ökad rörelse i
städerna är viktigt för att verksamheter ska finnas kvar på platser där personer under pandemin
inte vistats av naturliga skäl, exempelvis på grund av hemarbete.
Det är viktigt att regeringen fortsatt har samma ansvar att meddela lättnader och redogöra för
varför dessa presenteras, som det ansvar de tidigare har haft när de presenterat
inskränkningar. Att regeringen på ett tydligt sätt, genom presskonferensen den 14 juni 2021,
meddelade dessa lättnader uppmuntrar till en ökade rörlighet och normalitet i samhället, om än
på ett smittskyddssäkert sätt. Handeln välkomnar detta agerande och hoppas att denna
tydlighet i form av offentliga presskonferenser, även fortsättningsvis kommer förekomma
gällande de lättnader vi förväntas se i de lika nivåerna framöver.
Avslutningsvis vill Svensk Handel framföra att vi även fortsättningsvis gärna bidrar med expertis
från branschen gällande frågor kopplade till covid-19. Handeln har genomgående under
pandemin arbetat för att anpassa verksamheter så att handeln kan ske utan trängsel och utan
risk för ökad smittspridning. Detta är något vi fortsätter arbeta med genom utbildningar,
vägledningar och dialog med våra medlemsföretag. Svensk Handel deltar gärna i det
kommande arbetet att vidta lättnader på ett balanserat och proportionerligt sätt.
Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Näringspolitik Mats Hedenström.
Föredragande har varit jurist Sofia Stigmar. I den slutliga handläggningen har också
näringspolitiska experterna Henrik Ekelund och Elisabet Elmsäter Vegö deltagit.
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