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Tillfälliga nedstängningar och förbud för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19
S2021/01499
TCO har beretts tillfälle att inkomma med yttrande över
promemorian om Tillfälliga nedstängningar och förbud för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och inkommer härmed
med följande yttrande.
TCO tillstyrker i huvudsak förslagen i denna remiss och hänvisar till
tidigare lämnade synpunkter avseende promemorian Covid-19-lag
(S2020/09214), med följande tillägg och reservationer.
Allmänna synpunkter
TCO vill påminna om betydelsen av att inskränkningar med
betydande ekonomiska konsekvenser kompletteras med insatser för
att ekonomiskt stötta de företag, egenföretagare och arbetstagare
som berörs. TCO vill även särskilt betona, i likhet med vårt tidigare
remissvar, att upplåtelse till arbetstagarorganisation för ändamålet
att hålla möten, inte bör omfattas av förbudet mot användning och
upplåtelse av platser för privata tillställningar.
TCO tillstyrker promemorians förslag med avseende på
förordningens tidsbegränsning då nedstängningar av verksamheter i
den föreslagna omfattningen utgör en mycket ingripande åtgärd.
TCO efterfrågar dock en tydligare analys i det fall regeringen
bedömer en förlängning av nedstängningsperioden som nödvändig
och om en sådan förlängning kräver ett nytt godkännande av
riksdagen.
Den nuvarande situationen i samhället med till exempel
smittspridning ställer och kommer att ställa stora krav på flera
aktörer, däribland statliga myndigheter. TCO tillstyrker därför
promemorians förslag i de delar som påverkar myndigheter men vill
särskilt betona följande om in- och utlåning av anställda blir aktuell.
Förändringar för länsstyrelsernas anställda bör ske med en
säkerställd god arbetsmiljö och ersättningsnivå. Vidare bör utlåning
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av personal ske genom frivilliga överenskommelser mellan
arbetstagaren och arbetsgivaren om man tillfälligt ska utföra arbete i
en annan myndighetsverksamhet. Innan in- eller utlåning sker ska
detta förhandlas hos såväl den inlånande som utlånande
myndigheten. Det ska klargöras var arbetsmiljöansvaret ligger i olika
situationer. Att bli utlånad innebär förändringar i en rad olika
avseenden, varför geografiska förändringar bör undvikas om
arbetstagaren inte är villig därtill. Vidare är det av avgörande
betydelse att kontinuerligt föra en dialog med facket. Beslut om att
ingå samarbetsavtal, i syfte att låna in respektive ut personal, ska
förhandlas.
Kostnadsutvecklingen för de berörda statliga myndigheterna bör
vidare bevakas och följas upp. Myndigheterna ska ha tillräckliga
resurser för sin verksamhet. Om de nu aktuella förslagen ändå visar
sig innebära ökade kostnader bör anslagen justeras i minst
motsvarande omfattning.
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