
 
 

  

Företagarfrukost 2017-09-27 
Minnesanteckningar 



 

 
 
Frukostmöte för företagare 
Folkets Hus 27 september kl. 07.30 – 09.00 

 

Till årets 4:e företagarfrukost kom 62 deltagare. 

Gabriela Kloth, Näringslivsstrateg, Hällefors kommun öppnade frukosten och välkomnade alla. 

Företagsklimatet – Hällefors klättrar mest! 
 
 
  

Annahelena Jernberg Kommunstyrelsens ordförande, Karl Hulterström Regionchef Svenskt 

Näringsliv och Gabriela Kloth Näringslivsstrateg  

Gabriela: Vi börjar med en jätteapplåd åt oss själva! Detta är ett jättekul arbete, ett hårt slit 

vi gjort tillsammans! Det började för ett par år sedan – hur ska vi göra för att det ska bli ännu 

bättre och enklare att vara företag i Hällefors kommun? I samband med det fick vi ett varsel 

från Ovako, vilket var rätt tufft för alla parter att jobba med. Men förra året fick vi ett 

mycket positivt besked och utifrån det så har vi tagit ett antal steg vidare. Alla företag är 

precis lika viktiga, vare sig man är många eller få anställda, för att det ska fungera här i 

Hällefors. Kan vi underlätta för er  företagare så gör vi det. 

Annahelena: Idag är en jättestor dag!   Vi satt igår och väntade med spänning på att man 

skulle släppa rankingen. Att vi har gjort den här resan tillsammans och gjort den så 

fantastiskt bra är jag så glad över. Det visar att när man bestämmer sig för att göra saker 

tillsammans, när man börjar prata med varandra, föra dialog så går det att göra en sådan här 

resa. 

Denna resa har precis startat. Nästa anhalt startar vi idag (när vi har ätit tårta). Idag firar vi – 

imorgon börjar vi arbeta. Alltihopa bygger på er alla. Alla de samtal, alla de forum där vi 

träffats och diskuterat fråga för fråga för att komma framåt i denna ranking. Jag anser att 

denna ranking är viktig. För Hällefors kommun är den här klättringen oerhört viktig för att 

visa på att Hällefors kan och vara stolta över det.  Så tack till er alla! 

Karl Hulterström: Rankingen släpptes igår. Där har ju inte Hällefors direkt rosat marknaden 

tidigare. Men nu har alla parter börjat jobba med den här frågan och det har givit 

förvånansvärt snabb utdelning. Det är ett bevis för att det går att förändra saker om man 

jobbar ihop! 

 



 

 

Hur fungerar rankingen? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hällefors kommun 

Bästa klättraren 

 

 

 

  

Karl Hulterström: Svenskt Näringsliv ställer frågor till en ganska stor mängd företagare 

och får in över 30.000 svar över hela landet. Utgångspunkten är: Hur upplever du som 

företagare att det är att verka i din kommun? Varje företagare har sina egna 

förutsättningar och sina egna behov – det är det man utgår ifrån. Sen lägger man ihop 

det till en ranking och väger även in en del statistik.    

 

 
 

Läs mer på: http://www.foretagsklimat.se/hallefors/start 



 

 

Aktuellt från Hällefors kommun 
 

 

  

Tommy Henningsson, tf Kommunchef, Hällefors kommun 

- Vad säger man efter en sån här upplevelse som Karl Hulterström pratat om? Det första 

jag tänker på är att det här verkligen påverkar bilden av Hällefors. Det är ett av huvud-

uppdragen jag har - att försöka förändra bilden av Hällefors framförallt i positiva ordalag. 

Hur ska vi bana väg? Man kan inte stå still och säga "jaha nu har vi nått en bit" utan det 

är bara att fortsätta att bana ny väg.  

Nu har jag fått den stora förmånen och förtroendet att fortsätta som kommunchef i 

Hällefors i tre år till. Det gäller att hålla i och hålla ut. Att jag tackade ja beror på att det 

är just er jag kommer att jobba med. 

Jag tänker också en del kring det här med att vara en liten kommun. Är man stor och 

stark måste man vara snäll men vi som är små måste vara på och modiga. Att vara modig 

innebär att våga förändra men också att förenkla saker och ting så det inte blir för 

tillkrånglat. Där ligger hela tanken med att förbättra. Mitt uppdrag handlar mycket om 

att driva frågor som är av övergripande art, men vi måste också säkerställa att vi har det 

företagsklimat vi behöver och kan utveckla det.  

Att vara modig ska också innebära att vi vågar göra satsningar. Det kan finnas stora 

risktaganden i det, men som kommun måste man kunna gå in och säga ok vi gör det här, 

vi behöver skapa möjligheter för etablering. Lokalförsörjning är en sådan viktig del. Att 

våga göra saker och ting och säga att vi gör det här för framtiden och  vi måste satsa nu.  

Vi måste också veta varför vi gör det och för vem gör vi vad? En hel del handlar om våra 

barn och unga och om företagsamheten som är grundläggande för framtiden. Vad får vi 

för verksamhetsnytta av det vi gör? Våga vara modig och satsa dig ur saker och ting! 

Saker och ting ramlar inte över oss utan vi måste skapa det själva. 

78 steg i rankingen har vi skapat tillsammans! 

Vad händer övrigt i kommunen?  

Satsning i samarbete med regionen att skapa nytt vård och omsorgsboende för våra 

äldre. 

Vi kommer att inom snar framtid (november) att flytta från Kommunhuset till Formens 

hus. Så småningom kommer det att bjudas in till öppet hus.  

Organisationen kommer att stärkas med en Fastighetschef och en Kultur- och fritidschef. 

Centrumutvecklingen (Hällefors centrum) ligger som ett golv – som en viktig del. 

Stationsvägen ska iordningsställas. Rivningsbeslut finns på bl.a. torgkiosken, gamla 

busstationen och Kachila.  



 

 

Vad händer på Samhällsbyggnadsförvaltningen just nu? 
 

 

  

Ola Westin, Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

Byggsidan har varit ett område som varit lite ansträngt och där det finns anledning för 

oss att idka självkritik. Det har varit problem med långa handläggningstider. Det har 

gjorts en satsning för några år sedan och därför är det kul att se att den har burit frukt 

under åren. Halvårsstatistiken för några veckor sedan visade att genomsnittlig 

handläggningstid för bygglov är 4,4 veckor. Handläggningstiden för bygglov är ganska 

avgörande för hur företagen kommer att uppfatta relationen med kommunen – den har 

stor påverkan. 

När nu handläggningstiderna förkortats så har det burit med sig vissa konsekvenser. Man 

har fått områden som inte prioriterats. Ett sådant område är Byggtillsynen. Byggtillsynen 

har stor påverkan på relationen mellan offentligheten och företagarna. Vi är möjliggörare 

inom bygglov, att vi beviljar bygglov för att företagarna ska kunna utveckla sin 

verksamhet. 

Vi är också tillsynsmyndighet d.v.s. om man inte bygger enligt bygglovet eller 

startbeskedet och om man står där efter ett halvår och har ett slutsamråd och det inte 

ser ut som man var överens om, då blir konsekvenserna rätt så tuffa. SBB kommer att 

börja ta tag i det uppdraget nu. SBB´s regelverk ska alla följa. Det är också bra ur 

konkurrensneutralitet. Detta har en stor påverkan på relationen och man kommer att gå 

in i en del uppmärksammade fall framöver. Då kan det bli tal om ofta dyra 

sanktionsavgifter. 

Det är jätteviktigt att vi framöver jobbar nära mellan företag, privatpersoner och SBB. 

Ställ frågor, dubbelkolla, lyft luren och ring för att säkerställa att du uppfattat saker och 

ting rätt. Går man till ett beslut i en fråga och man börjar jobba med påverkan av 

handläggaren då rör man sig i tassemarkerna. Ställ 100 frågor fram tills man börjar 

närma sig beslut. Att ställa frågor är en stor framgångsfaktor! 

  

 

 

 

Samhällsbyggnad Bergslagen har lanserat en app där medborgarna kan göra felanmälan, 

rapportera fel och brister eller helt enkelt lämna in synpunkter. 

   
 

https://www.microsoft.com/sv-se/search/result.aspx?q=bergslagens+kommunalteknik&form=apps
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infracontrol.online.bergslagen
https://itunes.apple.com/in/app/felanmalan-bergslagens-kommunalteknik/id992840673?mt=8


 

 

Arbetsförmedlingen: information och nulägesrapport från Hällefors 
 

  
Admir Hamzic tf sektionschef  och Bosse Liljeblad. 

Arbetsmarknadsutsikterna för Örebro län 2017-2018 
Huvudbudskapet 
* Fortsatt bra arbetsmarknadsläge i Sverige och i Örebro län 
* Sysselsättningen ökar med 2 600 personer till 2018. 
* Arbetslösheten minskar något, kring 100 personer per år. 
* Arbetskraften ökar, främst genom tillskottet på utrikes födda. 

 
2017  2018  

Förvärvsarbetande 130 300  131 500 

Arbetslösa  11 000  10 900  

Andel arbetslösa  7,8%  7,7%  

 
Inskrivna arbetslösa i augusti 2017 som andel (%) av den registerbaserade 
arbetskraften 16 – 64 år: Hällefors kommun - 12,3%. Minskning från föregående år 0,1% 

Efterfrågan på arbetskraft i Örebro län efter bransch (privat sektor) 

 

Bosse Liljeblad jobbar med nyanlända i nästan hela norra länsdelen. Han försöker få ut 

personerna på arbetsmarknaden genom att ha mycket kontakt med arbetsgivare. Sverige 

går bra idag och arbetsförmedlingens uppdrag är att det ska fortsätta gå bra för Sverige 

och kommunerna i norra länsdelen. För att arbetsgivare ska få kompetens - den som 

behövs idag och framåt - fyller AF idag sina arbetsmarknadsutbildningar med till stora 

delar nyanlända som är intresserade och vill komma ut och jobba och bli själv-

försörjande. Arbetsförmedlingens mål är definitivt inte att de ska gå till försörjningsstöd 

och be om pengar utan AF vill att de ska bli självförsörjande, vilket de själva också vill. Ett 

litet problem är att få ut personerna på arbetsmarknadspraktik. Det är fullt drag ute på 

arbetsplatserna och någon måste vara handledare vilket inte alltid är så lätt. 

Ta gärna kontakt med Arbetsförmedlingen om ni kan erbjuda praktikplatser! 

 

 



 

 

Årets företagare: Lasse Thörnblom, Vd Bergslagshus i Grythyttan AB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lasse Thörnblom 

Det är första gången som en byggföretagare utnämnts till Årets företagare. Lasse vill slå 

ett slag för byggverksamheten och för hantverkarna i Hällefors. 

Bergslagshus som är ett byggentreprenadföretag som startade 2014. Företaget har 11 

personer anställda vara de flesta är snickare och en murare, en målare samt en 

arbetsledare. Företaget har haft en bra utveckling. 1:a årets omsättning 3,5 miljon har 

dubblats varje år efter det. Det är bra fart i branschen så problemet är att få tag på 

kompetent personal. Det viktiga är inte att dubbla omsättningen varje år utan att man 

också har kul på jobbet, vilket de faktiskt har. 

Företaget har byggt nya lokaler i Grythyttan samt i dagarna blivit medlem i Svensk 

Byggindustri som är som en kvalitetsstämpel och ett sätt att visa att man är seriös på 

marknaden.  

20 - 25 projekt av olika storlekar är på gång samtidigt, vilket man måste ha i branschen. 

Det mest intressanta projektet nu är en villa som blir belägen strax norr om Hällefors. 

Huset har egentligen bara 2 raka väggar och i övrigt är allt annat runt. Kan vara lite 

problem när man står där med tumstocken och ska ta ett mått. 

 

 

 



 

 

Företagspitch: Sol & Byggteknik AB, Andreas Hidén 
 

 

 

 

 

  

Andreas Hidén 

Sol & Byggteknik AB startades i januari i år. 

* Säljer, monterar och installerar solelanläggningar 
* Monterar även åt andra firmor 
* Takbyten/lagning av tak och taköversyn 
* Montering/besiktning av taksäkerhet 
* Inhyrd av andra firmor till olika projekt 

Fördelar/förutsättningar för solel: 

- Vilja att investera i solceller 
- Varje solcellsanläggning är unik med dess förutsättningar 
- Helst skuggfri placering med lutning riktad mot söder 
- Elförbrukningsprofil användbar vid dimensionering 
- 7 kvm solceller producerar ca 1 000 kWh/år 
- Säljer producerad el på sommaren och köper el på vintern 
- Skattereduktion 60 öre/kWh för all såld el, max 18 000kr/år 
- Bidrag att söka företag 30 %, privat 20 %, nya riktlinjer på gång 
- Enkelt underhåll – i princip underhållsfritt 
- Producerar el året om 
- Enkel installation - snabbt igång med produktionen 
- Produktionen av solel varken luktar stör eller släpper ut smuts 
- Den mest miljövänliga energiproduktionen vi har idag 
- Solenergi finns i överflöd och är en oändlig resurs 
- Solcellerna har ofta en garanterad livslängd på 25 år 
- En del system har fasutjämningsfunktioner 
- Batterilager kommer nu mer och mer för ökad egenkonsumtion 

 
 

 



 

 

Information från Företagsföreningen i Hällefors 
 

 

 

 

 

 

 

Mässa kring arbetsmarknadskunskap 30 januari 
 

 

 

 

 

 

 

Nästa företagarfrukost: Onsdag 29 november 

Jennie Nyheim, ordförande i Företagsföreningen 

Jennie informerade snabbt om höstens aktiviteter: 

Föreläsning – Johan Norén som är en uppskattad föreläsare. Han delar alternativa tankar, 
tekniker och förhållningssätt till begreppen stress, press och krav. 
Torsdag 5 oktober. 

Träningspass för företagare kommer att ske 1 gång i veckan: Crossfit, CrossNature, lite 
Yoga och lite Heat. 
Meningen är att man ska börja träna så man orkar med arbetet. 

After Work sista torsdagen varje månad: okt, nov på Hellefors Herrgård och jan, feb i 
Grythyttan 

Prag-resa: 12-16 april 2018. Sista anmälan 17 november. Följ med på resan och bilda nya 
kontakter och ha kul tillsammans. 

Katinka Molander, SYV Klockarhagsskolan 

Katinka tillbringar hela sina dagar i framtiden och får ständig påfyllning. Hon jobbar i 

grundskolan vilket för henne är världens bästa jobb. 

Mässan kring arbetsmarknadskunskap är en heldag där grundskolan och gymnasieskolan 
ansvarar för aktiviteter på f.m. för våra ungdomar – vår framtid. 

Det kommer även att vara föreläsningar på eftermiddagen av Hällefors kommun och 
Arbetsförmedlingen. Då bjuder man in allmänheten, arbetssökande och vuxen-
studerande. 

På kvällen är det Företagsföreningen som ansvarar för aktiviteterna. 

Katinka skickar ut en ny inbjudan till företagarna så att alla kan anmäla sig. 


