Till
Statsministern
Finansministern
Näringsministern
2020-03-13
Besöksnäringen begär riktat stöd för att motverka effekterna av Coronautbrottet
Vi har all förståelse och den största respekt för att fokus nu ligger på att minska
smittspridningen och värna människors hälsa. Åtgärder för att minska resandet och
antalet möten får dock stora konsekvenser för besöksnäringen som ju per definition är
beroende av att människor just reser och möts. Det är därför av största vikt att det
kommer till politiska åtgärder för att lindra de ekonomiska och sociala konsekvenserna
för näringen.
Visita välkomnar regeringens åtgärder för att motverka de kraftiga effekter som Coronautbrottet får på hela det svenska näringslivet och på besöksnäringen i synnerhet. Men
det behövs fler åtgärder, såväl i detta akuta skede som på längre sikt. De delar av
besöksnäringen som nu drabbas hårdast sysselsätter över 200 000 personer och
omsätter omkring 200 miljarder årligen.
Nedgången i restaurangbesök och hotellnätter är redan dramatisk över hela landet.
Tusentals har varslats från sina jobb och vi vet att det kommer att bli betydligt värre.
Många hotell och restauranger riskerar att gå i konkurs om inte regeringen sätter in
ordentliga stödinsatser för besöksnäringen. Detta är särskilt viktigt i ljuset av de
mötesrestriktioner som införts av regeringen och som slår både direkt och indirekt mot
besöksnäringen. Vi respekterar åtgärden men vi måste kompenseras för dessa
restriktioner.
Visita och besöksnäringen begär följande riktade krisinsatser:
En möjlighet till krispermittering där staten tar löneansvaret
Läget i näringen är redan mycket allvarligt och ju längre Coronakrisen fortsätter ju värre
blir det. Situationen för hotell och restauranger är så allvarlig att väldigt många riskerar
att gå i konkurs. Regeringen måste därför snabbutreda möjligheten för företag inom
hotell och restaurangnäringen att krispermittera utan löneansvar.
Då staten ändå övertar löneansvaret i 3 månader genom den statliga lönegarantin vid en
konkurs så bör en permitteringsersättning som administreras genom den statliga
lönegarantin övervägas för att inte få ett mycket stort antal friställningar i onödan inom
besöksnäringen.
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Kompensation med anledning av beslutet att förbjuda sammankomster över 500
personer
Många av Visitas medlemmar drabbas av beslutet att göra sammankomster med mer än
500 personer olagliga. Först drabbas självklart de som driver anläggningar för den typen
av verksamhet, men konsekvenserna sprider sig snabbt till såväl hotell som
restauranger. Vi kommer med stor säkerhet få se konkurser om inte staten går in och
kompenserar de företag som drabbas av beslutet.
Företag som är verksamma inom besöksnäringen måste få anstånd med
momsinbetalningar
Med tanke på att besöksnäringen nu får så oerhört många avbokningar så kommer den
administrativa bördan att hantera detta parallellt med alla andra frågor som
Coronautbrottet för med sig bli övermäktigt för hotell och restaurangföretag. Vi föreslår
därför ett temporärt fullständigt anstånd med alla momsinbetalningar för hotell och
restaurangföretag i 6 månader.
Detta möjliggör att reda ut vilken moms som företagen faktiskt ska betala in efter
avbokningar med mera och skulle dessutom fungera som en nödvändig
likviditetsförstärkning för dessa företag som just nu är oerhört utsatta och där många
riskerar att gå i konkurs.
En särskild kreditfacilitet för svårt ansatta företag i besöksnäringen
Då flera företag i besöksnäringen kan få så allvarliga likviditetsproblem att de riskerar att
gå i konkurs så måste det skapas en funktion där dessa företag kan få krislån. Dessa
branschlån kan administreras inom ramen för ALMI - det är viktigt att få en sådan
kreditfacilitet på plats omgående.
Från besöksnäringen välkomnar vi att regeringen redan gett uttryck för att ge ALMI
utökade lånemöjligheter och hoppas att detta system snabbt kan komma på plats för
besöksnäringen som redan har drabbats hårt.
Halverad arbetsgivaravgift under tre månader för att minska antalet uppsägningar
För att inte tvingas varsla eller säga upp personal på grund den enormt snabba
minskningen av besökare och kunder bör arbetsgivaravgiften för företag inom
besöksnäringen halveras under tre månader. Då besöksnäringen idag är Sveriges
jobbmotor för unga och för människor med utländska bakgrund riskerar arbetslösheten
bland dessa grupper att kraftigt öka och integrationen få ett bakslag om näringen
tvingas säga upp väldigt många.
Statligt ansvar för sjuklönen
Förslaget innebär ett tillfälligt stopp för arbetsgivarens ansvar att betala sjuklön. Det
innebär att sjukpenning betalas från dag ett i sjukperioden under en begränsad tid som
regeringen bestämmer. Slopad karens tillsammans med slopad sjuklön skulle minska den
administrativa och ekonomiska belastningen för arbetsgivare. Det skulle också innebära
att karens och sjuklön fortsatt hänger ihop, då ersättning (sjukpenning) för de första 14
dagarna i sjukperioden skulle lämnas av Försäkringskassan.
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