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Borlänge behöver statligt stöd för varsel
Borlänge är en stark motor för utvecklingen i Dalarna. Borlänges näringsliv har idag en stor bredd
med de båda exportföretagen SSAB och Stora Enso inom de traditionella näringarna stål och papper
samt Trafikverket som grund. Tyngdpunkten ligger inom områdena transport- och kommunikation,
verkstadsindustri samt handel. Om Borlänges näringsliv och arbetsmarknad försvagas kommer detta
att få stor negativ påverkan på hela regionen.
Den traditionella verkstadsindustrin i Borlänge är idag välutvecklad och många företag är försedda med ny
teknik. Basnäringarna plåt och papper i form av SSAB och Stora Enso satsar till stor del på
exportmarknaderna. Den globala ekonomiska nedgången har medfört att SSAB nu utnyttjar sin
produktionskapacitet till enbart 60 %. Två sparprogram har införts, det senaste innebär att 200 personer har
varslats om uppsägning, d v s ca 10 % av företagets anställda i Borlänge. Därtill kommer att SSAB:s
ordervolym till sina underleverantörer minskas drastiskt. SSAB:s påverkan på hela Borlänges näringsliv är
fortsatt mycket stor.
Genom att SSAB har drabbats hårt av världskonjunkturen är ett av fundamenten i Borlänges näringsliv satt
under stark press. De två processföretagen SSAB och Stora Enso och dess underleverantörer har fortfarande
stor betydelse för Borlänge och dess näringsliv och arbetsmarknad. De båda industrierna har tillsammans ca
3000 anställda. Det totala antalet personer som är sysselsatta i Borlänge uppgår till ca 26000.
I avvaktan på en förbättring av det globala konjunkturläget är det mycket angeläget att åtgärder vidtas som
kan hjälpa SSAB och dess underleverantörer att behålla sin arbetskraft, eftersom det kommer att bli en både
svår och kostsam process att återanställa personal som sagts upp den dag som konjunkturen vänder uppåt
igen. Om företagen verkställer sina varsel innebär detta stora kostnader för samhället och kännbara
umbäranden för de enskilda personer som drabbas av arbetslöshet. En rad åtgärder behöver sättas in, en av
dessa är utbildning.
Av de personer som varslats vid SSAB kan en del komma i fråga för tidig pensionering. De flesta av de
varslade har enbart grundskolekompetens. Dessa skulle behöva vidareutbildas, dels för att få en starkare
ställning på arbetsmarknaden, men även för att de ska finnas till arbetsgivarnas förfogande när konjunkturen
vänder. Då kommer de att vara bättre rustade kompetensmässigt, vilket är en fördel både för de enskilda
individerna och för företaget.
Borlänge kommun kan erbjuda de som friställs utbildningspaket inom el, automation, mekanik, underhåll,
hydraulik, svetsning. Vi behöver emellertid finna lösningar på hur dessa utbildningar ska finansieras liksom
hur de permitterade ska kunna få någon form av ekonomisk ersättning under utbildningstiden. De
utbildningsanordnare vi tänker oss är folkhögskola, gymnasie- och vuxenutbildning men även
högskoleutbildning.
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Borlänge kommun saknar ekonomiska möjligheter att finansiera utbildning och utbildningsbidrag varför
kommunen hemställer att regeringen ger ett riktat stöd till finansiering av utbildning samt ekonomisk
ersättning under utbildningstiden till de personer som är berörda av varslen vid SSAB eller dess
underleverantörer. Detta kan förslagsvis hanteras inom ramen för Arbetsförmedlingens verksamhet.
Då varslen börjar utfalla i april 2013 hastar en lösning på denna fråga.
Med vänlig hälsning

Jan Bohman
Ordförande i kommunstyrelsen
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