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Remissvar på Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Småföretagarnas Riksförbund är ett förbund av småföretagare för småföretagare och har som
syfte att påverka politiska beslut för att göra det enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag.
Förbundets näringspolitiska program inrymmer förslag på vad som behöver förändras och
förbättras för att stärka företagsklimatet för mikro- och småföretag på ett nationellt plan. En
viktig aspekt i detta arbete är att förbättra dialogen och samförståndet i gränslandet mellan en
företagares vardag och svensk myndighetsutövning. I stor utsträckning tenderar småföretagare
att vara den svagare parten beträffande regelverk och tillämpning av desamma, vilket
förstärker upplevelsen av orättvisa villkor, ökat regelkrångel och en negativ attityd till
företagande från myndigheternas sida.
Det är väl att regeringen tar smittspridningen av corona-viruset på allvar. Med det sagt har
många småföretagare länge krävt att kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen,
t.ex. storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort. Detta görs nu i kommande fas
regeringen väljer dock ändå att göra en förlängning av Lagen om särskilda begränsningar för
att förhindra spridning av sjuk domen covid-19 och Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder
på serveringsställen. Dessa föreslås fortsätta gälla till utgången av januari 2022.
I promemorian syns inte några tecken på justeringar utifrån den tidigare kritik som framförts
vid remissbehandlingen av de bägge förslagens tidigare hantering. Det skulle varit klädsamt
ifall regeringen tagit till sig av kritiken från dem som tvingas verka under dessa regelverk för
att därigenom skapa ökad legitimitet och följsamhet till reglerna. Vidare saknas fortfarande
förslag på hur verksamheter som drabbas av restriktionerna ska kompenseras så att dessa inte
drabbas alltför hårt för något de inte kan beskyllas för. Detta är något som berörda
småföretagare hela tiden efterfrågat då nuvarande stödsystem inte täckt upp för de
inskränkningar i verksamheten som restriktionerna inneburit.
Enligt Folkhälsomyndigheten har serveringsställen skött sig väl och ingen betydande
smittspridning har skett där. Promemorian anger att reglerna möjliggör betydande
inskränkningar av människors grundläggande fri- och rättigheter. I detta ligger naturligtvis
ett stort ansvar, i synnerhet för äganderätt och näringsfrihet. Att promemorian konstaterar att
det kan bli ekonomiska konsekvenser är bra, men bättre hade varit att man redan i detta skede
också lagt fast hur företag ska kompenseras av staten vid begränsningar i näringsfriheten och
möjligheten att bruka sin egendom.
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Åtgärder i form av restriktioner bör dock inte vara mer långtgående än vad som är försvarligt
med hänsyn till faran för människors liv och hälsa. Begränsningar bör inte gälla längre än vad
som är absolut nödvändigt. Vår utgångspunkt är att förordningarna bör upphävas när
smittläget tillåter.
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