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Hemställan om förlängning av omställningsstödet och möjligheterna till korttidsarbete 
 
Hemställan 
Undertecknande organisationer, som representerar företag och medarbetare inom 
evenemangsnäringen, hemställer om att regeringen verkar för att det statliga omställ-
ningsstödet och möjligheterna till korttidsarbete förlängs. Förlängningen bör i ett första 
skede åtminstone avse perioden till och med 30 juni 2021. 
 
Bakgrund och nuläge  
Coronapandemin samt statens begränsningar av allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar har inneburit mycket svåra konsekvenser för evenemangsnäringen. Krisen är 
fortfarande i ett akutskede och bedöms kvarstå under lång tid framöver. Det kommer att ta 
tid att återstarta näringen, även efter det att begränsningarna hävs. 
 
Ett stort antal verksamheter inom evenemangsnäringen har med kraftfulla ansträngningar 
och med hjälp av olika ekonomiska stödinsatser lyckats hålla sig vid liv under pandemins 
första sex månader. Bland de statliga stöden har möjligheten till korttidsarbete och omställ-
ningsstödet varit avgörande för möjligheterna att överleva under en period då verksam-
heterna har varit nedstängda på grund av förbudet att bedriva verksamhet för publik.  
 
Situationen för många företag inom evenemangsnäringen är idag mycket allvarlig och ett 
stort antal arbetstillfällen är hotade. Det finns en överhängande risk för att ytterligare varsel 
om uppsägningar måste göras för att verksamheterna inte har besked om eventuell förläng-
ning av stöden med tillräcklig framförhållning.  
 
I förlängningen äventyras evenemangsnäringens infrastruktur om företag försvinner och 
yrkesverksamma går över till andra delar av arbetsmarknaden. Det handlar om smala seg-
ment av specialinriktade verksamheter och medarbetare med unika kompetenser som det 
kommer att ta lång tid att få tillbaka. 
 
Avslutning 
Avslutningsvis vill våra organisationer understryka vikten av att verksamheter och kom-
petenser i evenemangsnäringen överlever krisen för att kunna bidra vid en återstart. Om 
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inte omställningsstödet och möjligheterna till korttidsarbete förlängs, är risken överhäng-
ande att tidigare insatser endast har varit konstgjord andning under coronapandemins första 
månader.  
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