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§ 16 Projekt träcenter i Klarälvdalen
Dnr KST 2014/181

Sammanfattning av ärendet
Byggelits nedläggning i Ambjörby har haft stor påverkan på ortsborna. På grund av
nedläggningen av Byggelit och den arbetsmarknadssituation som därmed uppstod,
avser Torsby Kommun att starta ett Träcenter i Klarälvdalen i samverkan med
Klarälvdalens Folkhögskola. Finansiering söks även hos Region Värmland.
Bakgrund: Skogen är Torsby kommuns viktigaste råvara, och har under decennier
varit inkomstkälla för befolkningen i Torsby kommun, och inte minst i Klarälvdalen.
Stora företag idag är Moelvenkoncernen, med totalt ca 200 arbetstillfällen, Vestre med
ca 30 anställda, Rinnsågen med ca 8 anställda samt ett antal små företag.
Byggelit var ett för Klarälvdalen viktigt företag med ca 40 anställda i en bransch som
geografiskt passar väl in, men från och med slutet av 2013 är fabriken nerlagd och
endast ett fåtal anställda är kvar.
Syfte: Byggelits fabrik i Ambjörby kopplad till Folkhögskolan i Stöllet är en möjlighet
för framtiden, då merparten av utrustningen finns kvar samt att det finns ett intresse
från ett antal företag om att kunna använda utrustningen för att tillverka och utveckla
nya produkter.
Ett Träcenter i Klarälvdalen är en möjlighet, och tillsammans med företagen kan det
skapas förutsättningar för att ta vara på den fina skogsråvaran och få utveckling av
nya produkter och ~änster i Torsby kommun.
Mål: Offentliga aktörer och företagen ska tillsammans utveckla en plattform för att
stödja det lokala näringslivet, samt ta fram nya ideer och produkter som säkerställer en
industriell infrastruktur med skogsråvaran som bas.
Träcentret ska vara en paraplyorganisation med kompetens att driva produkt- och
kompetensutveckling i Värmland, samt även på sikt vara en nod för h'äutveckling i
norra Mellansverige.
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Placering: Folkhögskolan Stöllet/produktutveckling Byggelit Ambjörby
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Exempel på hur Träcentrel ska arbeta:
Folkhögskolan: Utbildningar med tema skogen som råvara.
Folkhögskolan/Fabriken: Trämekanisk utbildning.
Folkhögskolan/Karlstads Universitet/Tretorget: Högskoleutbildning på distans
Folkhögskolan/Fabriken/Trädoktor/Tretorget: Utveckling av nya produkter med
trä/cellulosa som grund
Fabriken/Folkhögskolan/TUAB/Torsby kommun: Centrum för nyföretagande, starta
eget och utveckling av befintliga företag. Rådgivning vid investeringaT samt hjälpa
företagen att få fram tillväxtkapital mm.
Torsby kommun: Vara en nod för Träutveckling i norra Mellansverige/Hedmark,
vilket idag saknas och efterfrågas av företagen.
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Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Hans Nilsson, 2014-02-18

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Projektet Träcenter i Klarälvdalen beviljas en miljon om året i maximalt tre år.
2. Kommunchefen får i uppdrag att i samråd med Folkhögskolan ta fram en
pl'Ojektplan.
3. Kommunchefen får också i uppdrag att söka ytterligare finansiering hos Region
Värmland.
4. Finansiering sker inom kommunchefens ansvar.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Hans Nilsson
Olof Ljungberg
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