
 

 

”Fler reformer för att säkra industrijobben i Sverige”  

 
I ett möte med näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson och klimat- och miljöminister 
Annika Strandhäll efterlyser arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna, 
branschorganisationen Svemin och fackförbundet IF Metall fler politiska initiativ för den 
globala klimatomställningen och därmed också fler industrijobb i Sverige.  
 
I mötet med näringsministern och klimat- och miljöministern lyfter Industriarbetsgivarna, Svemin och IF 
Metall gemensamt tre områden, där initiativ är nödvändiga för att den gröna omställningen ska kunna 
påskyndas.  

1. För det första måste tillståndsprocesserna reformeras. I dag präglas tillståndsprocesserna av långa 
beslutstider, omfattande utredningsbörda, oförutsägbarhet och rättsosäkra tolkningar. Miljöbalken 
måste ses över i grunden. Miljöbalken och myndigheternas instruktioner måste reformeras så att 
processerna fångar upp hela den globala hållbarhetsdimensionen och tar hänsyn till såväl 
miljömässig, som ekonomisk och social hållbarhet. Processerna måste också göras smidigare för 
befintliga verksamheter – huvudregeln måste vara att befintliga verksamheter prövas genom 
ändringstillstånd. En maxgräns för tidsåtgången för prövningar behövs också.  

2. För det andra behöver industrin tillgång till fossilfri och stabil el till en konkurrenskraftig kostnad. Om 
Sverige ska klara av att genomföra klimatomställningen och möjliggöra alla de satsningar som 
initierats i industrin måste kraftiga investeringar göras i både produktions- och överföringskapacitet. 
Politiken måste skapa förutsättningar för kostnadseffektivt möta kraftigt ökat energibehov. Sverige 
behöver en ny uppdaterad energiöverenskommelse som en majoritet av partierna i riksdagen står 
bakom.   

3. För det tredje krävs också en genomtänkt politik för kompetensförsörjning. För att svensk industri 
ska kunna fortsätta utvecklas krävs nya idéer och tillämpning av den senaste tekniken. Då 
utvecklingen går i rasande fart och den internationella konkurrensen är hård måste medarbetarnas 
kompetens ligga i absolut framkant. En viktig del är att medverka till att det regionala gymnasiala 
utbudet i större utsträckning kan möta det som arbetslivet efterfrågar. Utbildningssystemet måste 
bättre kunna dimensioneras för att möta industrins behov. Det behövs ökad samordning av utbud 
och efterfrågan på utbildningar samt bättre samarbete mellan kommuner, arbetsliv och 
utbildningsanordnare. 

Parterna- och branschföreträdarna konstaterar att det är viktigt att regeringen håller högt tempo i arbetet 
med dessa initiativ, annars riskerar tusentals nya jobb att inte bli av. Industrin har stora möjligheter att göra 
skillnad för den globala omställningen och jobben i Sverige – det gäller att dessa möjligheter tas tillvara.   

Gruppen som uppvaktar ministrarna leds av Industriarbetsgivarnas ordförande Göran Björkman, chef för 
Sandvik Materials Technology. I delegationen deltar bland andra också Per Hidesten, vd för 
Industriarbetsgivarna, Marie Nilsson ordförande för IF Metall samt Maria Sunér vd för Svemin.  
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För ytterligare information, kontakta  
Marina Lähteenmaa, kommunikationschef Industriarbetsgivarna  
Mobil: 072-247 50 33 
E-post: marina.lahteenmaa@industriarbetsgivarna.se 

 

Om Industriarbetsgivarna 
Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-sågverks-, 
byggnadsämnes- och buteljglasindustri samt svetsmekanisk industri. Industriarbetsgivarna företräder nära 
1000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda. 

 

 

 

 

 

 

 


