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Svar på remiss av promemorian Fortsatt förstärkt stöd vid korttidsarbete
Industriarbetsgivarna och IKEM – Innovations och Kemiindustrierna i Sverige (nedan
IKEM) har tagit del av promemorian Fortsatt förstärkt stöd vid korttidsarbete och avger
härmed följande gemensamma svar på förslagen i remissen.
Vi har tagit del av Svenskt Näringslivs remissvar och ansluter oss till synpunkterna i
remissvaret samt vill ytterligare belysa följande för oss särskilt viktiga frågor.
Inledning
IKEM är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med kemi i vid
bemärkelse, både som tillverkare, distributörer och användare. Företagen är kemi- och
plastindustrier, läkemedelstillverkare, raffinaderier eller biokemi- och bioteknikföretag.
IKEM företräder också medlemmar från glas-, sten-, tvätt-, explosiv-, metall- och
återvinningsindustrin i arbetsgivarfrågor.
Industriarbetsgivarna är en arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom svensk
basindustri, dvs. stål-, metall, gruv-, massa-, pappers-, sågverks-, byggnadsämnes- och
buteljglasindustri samt svetsmekanisk industri. Svensk basindustri är en stark motor för
svensk ekonomi och står för en nettoexport på cirka 135 miljarder kronor och cirka 260
miljarder kronor i sammanlagt exportvärde.
IKEM och Industriarbetsgivarna företräder tillsammans drygt 2 200 svenska och
utlandsägda företag med cirka 150 000 anställda.

Synpunkter på förslagen i promemorian
Vi tillstyrker förslaget som innebär att den förstärkning av stödet som gäller under perioden
januari – mars 2021 förlängs med en månad till och med den 30 april 2021.
Vi är positivt inställda till det förslag som lämnas i promemorian och som innebär att en
arbetstagares arbetstidsminskning får uppgå till 80 procent under april 2021 och att staten
under samma period står för 75 procent av kostnaderna för arbetstidsminskningen.
Coronapandemin har slagit mycket hårt mot delar av våra respektive industrier och förslaget
om en förlängning av förstärkningen av stödet under april månad ökar i grunden livskraftiga
företags möjligheter att hantera de tillfälliga men mycket allvarliga störningar i företagens
ekonomi och produktion som Coronapandemin fört med sig. Våra industrier står för en
betydande del av det samlade svenska exportvärdet och sysselsätter hundratusentals
arbetstagare. Stödet är således en mycket viktig åtgärd för svensk ekonomi, dels för att
förhindra att arbetstagare förlorar sina anställningar och sin försörjning, vilket i sig leder till
kostnader för staten i form av ett ökat tryck på socialförsäkringssystemet, dels för att
möjliggöra att företag snabbt kan komma igång med reguljär verksamhet på normala nivåer
av t.ex. produktionsvolym när konjunkturen vänder.
Vi ser att det kan finnas ett behov för vissa delar av våra branscher att ytterligare förlänga
det förstärkta stödet som nu gäller under perioden januari – mars 2021 även under maj och
juni 2021.

Stockholm dag som ovan
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