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Lägesrapport till kommunstyrelsen med anledning av beskedet om
Stora Ensos planer på att avveckla verksamheten vid Kvarnsvedens
Pappersbruk
Den 20 april meddelade Stora Enso planerna på att avveckla verksamheten vid
Kvarnsvedens Pappersbruk. Samma dag kallades kommunstyrelsen till extra sammanträde
där en enhällig kommunstyrelse gav kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören
i uppdrag att ta fram en plan för hur Borlänge kommun ska agera i den uppkomna
situationen. Idag, fredag den 23 april, avläggs en första rapport från det arbetet.

Intensiva första dagar
Inledningsvis har arbetet inriktats på att etablera kontakter och börja forma en strategi för
kommunens agerande om bolagets planer efter förhandlingarna med de fackliga
företrädarna verkställs helt eller delvis.
Vi har fram till idag etablerat kontakt på följande nivåer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regeringen med näringsminister och arbetsmarknadsminister. Statssekreterare på
näringslivsdepartementet är utsedd som varselsamordnare
Länsstyrelsen
Stora Ensos koncernledning, divisionsledning och plats/site ledningen, ägarparter,
fackliga organisationer på Kvarnsveden pappersbruk
Arbetsförmedlingen
Företagarfrämjarsystemet IUC, Dalarnas Science Park, Nyföretagarcentrum,
Rekryteringslots, Falun Borlänge regionen med flera
Utbildningsaktörer på olika nivåer - Vuxenutbildningen, Högskolan Dalarna.
Region Dalarna
Mellansvenska Handelskammaren
Invest in Dalarna
Business Sweden
Tillväxtverket
Omvärldsbevakning – kontakt med kommuner som genomgått liknande situationer
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Viktiga fokusområden för arbetet framåt
Arbetet inriktas inledningsvis i huvudsak på nedanstående områden.

Omställning – insatser för medarbetare och underleverantörer
Om ett stort varsel läggs kommer stora omställningsinsatser att behövas av företaget. Men
det offentliga kommer också att behöva ta en roll. Ett första planeringsmöte kommer ske
vecka 17 med aktörer som kan bistå i matchning av befintlig kompetens från medarbetarna
på Kvarnsvedens pappersbruk i kontakt med andra företag.
En kartläggning inleds för att kartlägga vilka företag utöver Stora Enso som kan beröras av
en nedläggning.
Olika scenarier förbereds för eventuellt kommande behov av yrkesutbildning,
kompletterande utbildning, och validering eller andra utbildningsinsatser. Arbetet görs
tillsammans med kommunens vuxenutbildning och Högskolan Dalarna med flera.
Arbetsförmedling har kontaktats i syfte att efterhöra deras beredskap och eventuella behov
av kompletterande resurser. Vidare dialog kommer sedan att föras med regering.

Nyetablering – framtida verksamhet på platsen
Idag finns tillgängliga industrilokaler vid Kvarnsvedens pappersbruk, om varslet realiseras
blir den lediga kapaciteten på platsen större. Dialog har inletts med ägarna Stora Enso om
hur ny verksamhet kan etableras. Stora Enso bör här axla ett ansvar för att investera för
framtiden.
Kontakter har etablerats med Invest in Dalarna och Business Sweden.
Erfarenheter från större industrietableringar har börjat inhämtas.

Affärsrelationer
Borlänge kommunkoncern har en affärsrelation kring fjärrvärmen mellan Borlänge Energi
och Stora Enso. Borlänge Energi har etablerat kontakt för kommande affärsförhandlingar.

”Regional omstart om Kvarnsvedens pappersbruk avvecklas”
Avslutningsvis har arbete påbörjats med en plan - ”Regional omstart om Kvarnsvedens
pappersbruk avvecklas” innehållande kommunens samordningsinsatser. Planen kommer att
presenteras i nästa rapport till kommunstyrelsen.
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