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Promemorian Undantag från sekretess för vissa beslut
som rör stöd vid korttidsarbete (Fi2020/04215)
Hotell-och restaurangfacket har givits möjlighet att inkomma med ett remissvar gällande
promemorian Undantag från sekretess för vissa beslut som rör stöd vid korttidsarbete. Hotelloch restaurangfacket ställer sig positivt till utredningens förslag och tillstyrker detsamma.
Hotell- och restaurangbranschen har under året drabbats mycket hårt med anledning av utbrottet
av covid-19. Hotell, turistanläggningar, restauranger etc. har i stora delar fått en mycket minskad
gästtillströmning varför stöd vid korttidsarbete var helt nödvändigt för att dessa företag skulle
överleva. En stor andel av stödet vid korttidsarbete som utbetalats har skett till näringsidkare
inom servicebranschen och ett mycket stort antal avtal om korttidsarbete har tecknats.
Promemorians förslag är att sekretess inte ska gälla beslut om stöd i ärende enligt lagen om stöd
vid korttidsarbete eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.
När allmänna medel utbetalas delar Hotell- och restaurangfacket promemorians skäl att insyn ska
råda. Det är av vikt att det finns ett tydligt system i alla led, från ansökan till redovisning, för ett
system ska få legitimitet. Allmänna medel som nyttjas ska tåla att granskas och det kan inte få stå
tillbaka för att skydda enskilda intressen. Den avvägning som gjorts i promemorian mellan den
enskilde näringsidkarens intresse av sekretesskydd och intresset av insyn är rimlig. Det är bra att
sekretesskyddet för de anställda hos en arbetsgivare som är föremål för ett beslut om stöd vid
korttidsarbete inte påverkas.
Hotell- och restaurangfacket delar bedömningen att de föreslagna förändringarna ska träda i kraft
så snart som möjligt för att möjliggöra insyn för allmänheten i ärenden rörande korttidsarbete.
Det är positivt att författningsförändringarna ska gälla även för beslut fattade före den 1 juli 2021
då medparten av besluten om korttidsstöd fattats innan detta datum.
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