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Behov av förlängt korttidsstöd  

Under pandemin var korttidsstödet en välkommen stödåtgärd som fyllde ett 

tydligt behov i många branscher. Bygg-och anläggningsbranschen klarade dock 

att hålla igång bostadsbyggande, infrastruktur och annan viktig samhällsfunktion 

utan större avbrott under pandemin. Det var dock en stor trygghet för dem som 

kom att behöva nyttja det.  

Regeringen har beslutat att nu öppna upp samhället igen. Det är mycket värdefullt. 

De kortsiktiga effekterna av covid-19 har börjat ebba ut och smittspridningen är 

på en väsentligt lägre nivå. Vi hoppas att det fortsätter så. 

Tyvärr ser vi nu andra orosmoln för vår bransch och direkt närliggande. Stora 

störningar i cementförsörjningen riskerar inträffa från november månads slut. 

Förhoppningsvis ska regeringens arbete att minimera riskerna mildra eller helst 

avstyra dessa, men osäkerheten är fortfarande mycket stor. Ett direkt stopp av 

cementleverans från Cementas anläggning i Slite, på Gotland, kommer att påverka 

175 000 personer i branschen, och med direkt närliggande branscher 280 000 

personer.   

Inom rimlig tid är det också omöjligt att ställa om till import. Med hänsyn till att 

ny cement samt betong kräver tester och provning, vilket i sig tar tid. Pandemin 

ledde också till många stängda hamnar, vilket fortsätter att även hämma det för 

Sverige livsviktiga internationella fraktsystemet. Även om många hamnar nu har 

öppnat och trafiken flyter någorlunda fritt, har många hamnar nått sitt 

kapacitetstak. Infrastruktur för cement kommer kräva om- och tillbyggnad 

därutöver liksom helt nya logistiska lösningar där det redan råder brist på 

fraktkapacitet generellt. 

 

Givet detta anser Byggföretagen att regeringen bör fatta beslut om förlängning av 

korttidsstöd i syfte att säkerställa att i grunden livskraftiga företag inte tvingas till 

konkurs eller uppsägningar som skadar företagens framtida överlevnadsförmåga, 

kompetensförsörjning eller Sveriges förmåga till ett hållbart samhällsbyggande.  
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Vi anser därför att den karenstid på 24 månader som vanligtvis inträder efter att 

ett företag använt korttidsarbete – men som slopades tillfälligt t.o.m. 30 juni 2021 

– fortsatt slopas tillsvidare. Detta så att företag som redan använt korttidsarbete

under pandemin även kan göra det när de drabbas av problem på grund av 

cementbrist, som det faktiskt inte själva kan råda över. 

Vi bokar gärna in ett möte för diskussion för att fördjupa branschens perspektiv. 

Med vänlig hälsning, 

Catharina Elmsäter-Svärd     Gabriella Lavecchia 

Verkställande direktör     Förbundsordförande 

       Johan Lindholm 

       Förbundsordförande 




