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Socialdepartementet

Remissyttrande: Tillfälliga nedstängningar
och förbud för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19
Arbetsförmedlingen tillstyrker förslagen.
Arbetsförmedlingen vill ändå kommentera några av de konsekvenser
som bedöms påverka arbetsmarknadens funktionssätt och
Arbetsförmedlingens verksamhet.

Avsnitt 5 - Konsekvenser

Förslagen syftar till att begränsa smittspridning av det virus som orsakar
covid-19. De konsekvenser som förslaget medför för de verksamheter
som berörs är bl.a. minskad försäljning och minskade intäkter. Detta
minskar i sin tur personalbehovet och riskerar att leda till att fler
personer mister sitt arbete och att planerade anställningar uteblir.

Af 00007_3.0_(2018-06-19, AF1000)

Arbetsförmedlingen vill understryka att flera branscher och
verksamheter har drabbats hårt av pandemin med varsel och ökad
arbetslöshet. Delvis har många verksamheter kunnat fortleva p.g.a.
företagsstöd och möjlighet till korttidsarbete.
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Konsekvenserna av förslaget för verksamheterna kommer, ur ett
arbetsmarknadsperspektiv, sannolikt att leda till en ökad arbetslöshet.
De verksamheter det handlar om har i regel många av de ingångsjobb
som fungerar som inträde på arbetsmarknaden och på kort sikt riskerar
den ökade arbetslösheten och de uteblivna rekryteringarna även att
beröra grupper av arbetslösa som generellt står längre från
arbetsmarknaden.
I promemorian beskrivs även ett nedstängningsstöd som täcker vissa
kostnader för arbetsgivare under nedstängningen. Även en tillfällig
nedstängning av verksamheterna under dessa förutsättningar kan dock
sammantaget leda till ett ökat antal inskrivna arbetssökande hos
Arbetsförmedlingen samt ett minskat utflöde av redan inskrivna.

På Arbetsförmedlingens vägnar
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generaldirektör
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Beslut i ärendet har fattats av generaldirektör Maria Mindhammar.
Ärendet har föredragits av verksjuristen Kicki Larsson. I den slutliga
handläggningen av ärendet har även överdirektör Lars Lööw, biträdande
rättschef Gunilla Åberg Ekstedt och tillförordnad enhetschef Kent Juhlén
deltagit.
Beslutet fastställs digitalt i Diariet och saknar därför namnunderskrifter.

