Hej,
Konsekvenserna av coronapandemin och de restriktioner som införts har slagit
mycket hårt mot besöksnäringen och krisen är fortsatt akut. Många hotell och
konferensanläggningar står tomma och har gjort så sedan i mars. Nöjesparkerna
tvingas hålla stängt och restaurangernas intäkter har sjunkit drastiskt.
Uppemot 9 000 företag och 43 500 förvärvsarbeten riskerar att försvinna. Det
totala antalet personer som riskerar att beröras är dock 80 000, eftersom många
inom besöksnäringen arbetar deltid eller är säsongsanställda. En tredjedel av
uppsägningarna förväntas drabba lågutbildade, drygt hälften förväntas drabba
utrikesfödda och nästan tre fjärdedelar förväntas drabba unga arbetstagare.
Det är positivt för näringen att reserestriktionerna inom Sverige tagits bort, men
det gör inte att krisen är över. Beläggningen på hotellen i storstäderna är
fortfarande 70-80 procent lägre än vad den var motsvarande period 2019. Detta
beror inte minst på att de rådande restriktionerna effektivt stängt ner majoriteten
av besöksanledningarna, som till exempel nöjesparker, möten och event.
Omsättningen på restauranger i Sverige har i genomsnitt minskat med cirka 61
procent sedan den 16 mars. Det är självfallet inte en ekonomiskt hållbar nivå och
kommer i frånvaro av stödåtgärder att leda till fler uppsägningar och konkurser.
Med bakgrund av detta är Visitas högsta prioritet att påtala vikten av att införda
stödåtgärder förlängs. Omställningsstödet behöver gälla minst även maj och juni
och systemet för hyresreduceringar behöver förlängas över Q3 2020.
Eftersom krisen fortfarande är akut är det således alldeles för tidigt att diskutera
en återstart av besöksnäringen. Besöksnäringen behöver fortfarande krisstöd för
att så många företag som möjligt ska kunna överleva. Men vi förstår att det
kommer en dag när krisen har gått in i ett nytt skede och vi inser även att förslag
på återstartsåtgärder behöver komma i tid för att hinna behandlas inom ramen för
såväl statens som partiernas interna budgetprocesser.
I bifogat återstartsdokument listar vi därför, trots läget, de återstartsåtgärder som
besöksnäringen behöver för att starta upp näringen igen.
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