
 
 

   

Företagarfrukost 2019-09-04 
Minnesanteckningar 

Till Hällefors företagarfrukost är samtliga av kommunens företagare välkomna utan 

kostnad. Funderar du på att starta företag eller är intresserad av frågor som rör 

företagande och andra samhällsområden så är du också välkommen. 

Du har möjlighet att marknadsföra dig och ditt företag så ta gärna med visitkort och 

informationsmaterial. 

 



 

 
 
Frukostmöte för företagare 
Folkets Hus 4 september kl. 07.45 – 09.00 

 

Till årets tredje företagarfrukost kom 63 deltagare. Vi var glada över att så många kunde 

komma trots att det var påskvecka. Programmet startade klockan 07.45 och slutade klockan 

09.00. 

Företagarfrukosten är en av våra viktigaste mötesplatser för information och samverkan. 

Passa på att träffa andra företagare, politiker eller tjänstepersoner, ju mer vi lär känna 

varandra och varandras verksamheter desto mer kan vi göra tillsammans för att skapa 

möjligheter i Hällefors kommun. 

Gabriela Kloth, Näringslivsstrateg, Hällefors kommun öppnade frukosten och välkomnade 

alla. 

Aktuellt från kommunen.  
 

  

Tommy Henningsson, Kommunchef i Hällefors kommun  

 
• Det ekonomiska läget brottas vi, liksom många andra kommuner med. 

Soliditeten är väldigt god men problemet är att få driftskostnaden att gå 
ihop. 
Taxorna för bygglov kommer att ses över under hösten 

• Centrumutveckling fokus under hösten i samverkan med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, utifrån en ny detaljplan. Ett 
gestaltningsprogram för centrum ska tas fram– hur vi vill utforma det? Ett 
förslag om vad som ska göras med gamla kommunhuset ska tas fram 
samt att det finns ett beslut från kommunstyrelsen om att avveckla 
Godtemplargården.  

• Förvaltningen har fått ett uppdrag att utreda förutsättningarna att bygga 
en simhall.  

• En vädjan: Det har märkts att vandaliseringen ökat – ha lite civilkurage, 
spana, åtgärda och säg till! Politikerna har kallat till särskilt BRÅ-möte och 
kallat in polisen för att de lyser med sin frånvaro. De bör lysa med sin 
närvaro! 
Vi vill motverka vandaliseringstrenden, hjälp oss att tillsammans åtgärda 
det! 

• Vad händer i omvärlden som påverkar oss? 
Generella trender är hållbarhet, globalisering, digitalisering. Det handlar 
mycket om ett ökat tempo och komplexitet. Affärsmodeller håller kanske 
bara 4 år rent generellt. Den ekonomiska logiken förändras – produkter 
och tjänster blandas mycket mer idag. 
Dagens sjukdomspanorama innebär att vi nu lever längre och drabbas då 
av fler åldersrelaterade sjukdomar som t ex demens 
Hälsan i centrum – en ny religion?! Kampen om data och information, 
digitala vårdtjänster, dna-tester m.m. 
Vi har en arbetsmarknad i snabb transformation genom automation och 
digitalisering. Allt detta påverkar kommunens uppdrag. 

 



 

 
Forts. aktuellt från Hällefors kommun 
 

  

Ny Bibliotekschef Karin Lundmark. 
 
Karin Lundmark tillträdde tjänsten som chef på biblioteket 21 augusti. 
Hon kommer närmast från en tjänst som kommunikationsansvarig vid en facklig 
samverkansorganisation, OFR, Offentliganställdas Förhandlingsråd, som samlar 
fjorton fackförbund. 
Tidigare har hon tjänstgjort på Södertälje folkbibliotek i många år – hon har också 
varit bibliotekschef på AMS (arbetsmarknadsstyrelsen) och Stockholms tingsrätt. 
Karin är utbildad bibliotekarie - har också en kommunikatörsutbildning. 
Karin vill nu få till en smidig övergång, se över verksamheten och utveckla den. 
 
Ta gärna kontakt med Karin om ni har tankar och idéer när det gäller biblioteket. 
 
 
 

 

Kicki Johansson, Kultur- och Fritidschef, Hällefors kommun vill Boosta lite 

 
Tillsammans med ett väldigt engagerat förenings liv i Hällefors och Örebro läns 
idrottsförbund samt SISU idrottsutbildarna så ska vi ha en vecka för att hylla den 
fysiska rörelsen. Att vi bör, ska och vill röra på oss. 
Det kommer att bli en kick-off för Boosta Hällefors på Hällevi på lördag. Det kommer 
att bli möjligt att prova på en massa olika aktiviteter samt lyssna på olika 
föreläsningar. 
 
Veckan efter det så öppnar föreningelivet sina dörrar så man kan prova på en 
massa olika aktiviteter. 
 

 



 

 
Företagsklimatet 2019, nuläge och resan framåt. Med sikte mot toppen! 
  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Aktuell konjunkturrapport och kompetensförsörjning. Hanna Jonasson, 

regionchef Företagarna och Karl Hulterström, Regionchef Svenskt 

Näringsliv. 

Företagens och företagsklimatets betydelse 

4 av 5 jobb handlar om hur viktiga landets småföretagare är och vad de betyder 

för landet. Sedan 90-talet är det småföretagen med under 50 anställda som 

skapat 4 av 5 nya jobb i Sverige.  

 

Småföretagen har skapat flest jobb i Hällefors. 

Småföretagen är största skattebetalaren i 208 av 290 kommuner. 

Andel av kommunala skatteintäkter per sektor i Hällefors kommun 

 

 



 

 
Forts. Företagsklimatet 2019, nuläge och resan framåt. Med sikte mot toppen! 
 

 
   

 Företagarna tillsammans med alla anställda i småföretagen står för 24 % av 

kommunens skatteintäkter vilket motsvarar 67 miljoner kronor. 

 Om alla företagen med minst en anställd i Hällefors anställer en person till 

genererar det skatteintäkter som motsvarar 147 förskoleplatser och 55 

undersköterskor i hemtjänsten 

Betydelsen av lokalt företagsklimat 

Har vi bra företagsklimat så kan företagen frodas, utvecklas och växa vilket får väldigt 

positiva effekter. Därför vill man mäta hur företagsklimatet är. 

Kommunens tillstånd, tillsyn och kontroll (ny för i år) 

Hur upplever företag, som haft kontakt med kommunen i frågor ang. tillståndsgivning, 

tillsyn eller kontroller, kontakten och hanteringen? 

 

 



 

 
Forts. Företagsklimatet 2019, nuläge och resan framåt. Med sikte mot toppen! 
 

 

 

 

  

NKI (Nöjd-Kund-Index) 

Skillnad mellan NKI & SN enkät 

NKI SN enkät
Deltagande kommuner 184 (frivilligt) 290 ("tvingande")

Prisbild Kostnad Gratis

Deltagande företag Endast faktiska ärenden "Alla" kan tillfrågas

Omfattning Myndighetsservice Företagsklimatet  

Öppna jämförelser - NKI Hällefors 

    
Myndighetsservice fick för få svar. Därför finns inget mätvärde. 

 

Bilden nedan visar företagens betyg 2019 jämfört med kommunpolitikernas betyg 

på samtliga enkätfrågor. 

 

 

Myndighetsservice

Brandskydd -

Bygglov -

Markupplåtelse -

Miljö- & hälsoskydd -

Livsmedelskontroll -

Serveringstillstånd -

Betygsindex & effektmått

Information 68

Tillgänglighet 62

Bemötande 74

Kompetens 68

Rättssäkerhet 67

Effektivitet 67



 

 

Forts. Företagsklimatet 2019, nuläge och resan framåt. Med sikte mot toppen! 
 

 

  

De 5 mest prioriterade områdena i kommunen för att förbättra det lokala 

företagsklimatet, utifrån företagens respektive politikernas svar. 

 

 



 

 

Presentation av ny anställd på Ovako 

 

 

 

Företagspresentation och information PostNord 

 

 

 

 

 

  

Marcus Lindner HR Chef Ovako 

Marcus Lindner började på Ovako i slutet av april 2019. Han är ny både på orten och på 

Ovako. Han är inte så van att byta jobb eller ort. Marcus kommer närmast från IKEA 

Örebro där han jobbat i 17 år. Har nyligen flyttat till hus och ska snart bli pappa för första 

gången  

 

 

Lennart Febring Landö presenterar PostNord 

Lennart ansvarar för Karlskoga, Degerfors och Hällefors. Han har 51 anställda varav 8 st. 

är placerade i Hällefors. 

PostNord Sverige 

 Helhetserbjudanden inom kommunikations-  
och logistiklösningar 

 Unik distributionskapacitet 
 Ansvarar för den samhällsomfattande  

posttjänsten i Sverige 
 Den enda aktören som når samtliga hushåll  

i Sverige varje vardag 
 Stark tillväxt inom e-handelsmarknaden 

 Nettoomsättning: 23 225 MSEK 
 Justerat rörelseresultat, EBIT: 845 MSEK 
 Antal brev: 1 464 miljoner   
 Antal paket: 110,8 miljoner   
 Antal utlämningsställen: cirka 2 100 
 Medarbetare: cirka 20 000 

Trenden med paket – E-handelns utveckling 

En jätteutveckling – utmaning för PostNord 

 



 

 

Forts. Företagspresentation och information PostNord 

  
Förändringar i brevvolymer 

 
I dag 2019 får 62% brev i sin låda men trenden är att om 3 år får endast 40% 
brev. 
Därav alla diskussioner om det ska vara varannandagsutdelning eller ska det vara 
andra sätt att leverera post till kunderna? 
Hur det ska bli ansvarar Regeringen och Post- och Telestyrelsen för. 
 
Hur ser det ut för Hällefors 

Den blå linjen är en nedåtgående trend 

 
Summering för Hällefors del: 

• Inga kända förändringar. 

• Hög medelålder – Måste snart aktivt söka ersättare. 

(Av de 8 anställda så är det 2 som snart kommer att behöva ersättare) 

 



 

 

Ny Näringslivsstrategi i Hällefors kommun 

 

 

  

Johan Stolpen vice ordförande KS, Hällefors kommun och Gabriela Kloth 

Näringslivsstrateg Hällefors kommun gör en kort nulägesuppdatering när det 

gäller  

Näringslivsstrategin 

Den blev återremitterad på KS förra möte så nu kommer den att komma tillbaka i 

kommunstyrelsen 8 oktober. 

 

Beslutsprocess för antagande av ny uppdaterad Näringslivsstrategi. 

 

 

Tre perspektiv: 
• Samverkan och dialog med företagen 

Mötesplatser, Samverkansorganisationer och nätverk 
• Entreprenörskap 

Barn och ungdomars engagemang, Tillväxt i befintliga företag, 
Nyföretagande 

• Bilden av Hällefors 

Våra invånare är våra värdefullaste ambassadörer, Upplevelsen av 
platsen, Eldsjälar, entreprenörer och ideella krafter 

 
 
Strategins målområden: 

• Stärkt attraktionskraft och platsvarumärke 
• Förbättrad företagsservice och myndighetsutövning 
• Säker och hållbar kompetens- och arbetskraftsförsörjning 
• Ett gott näringslivs- och tillväxtfrämjande arbete 

 



 

 

Ung Företagsamhet Örebro län 

  Gabriela Kloth informerar om Ung Företagsamhet Örebro län 

Nu är Ung Företagsamhet verkligen på gång i Hällefors kommun! 

Vilka är de? 

 Regional verksamhet, arbetar med alla 12 kommuner i Örebro län 

 Från grundskolan till gymnasiet och vidare till Alumni 

 4 anställda 

 UF Örebro län jobbar för allas er skull  

 Fler entreprenörer, mer entreprenöriell arbetskraft, bättre attityd till 

företagande, mer kunskap om företagandets villkor vart du än hamnar.. 

I Bergslagen – våra 4 kommuner här uppe i länet så har vi varit jätteduktiga på att jobba 

med entreprenörskap i grundskolan. 

Läsår 2018-2019 

 829 UF-elever drev 316 UF-företag 

 525 grundskoleelever använde våra grundskoleläromedel (Bergslagen extra bra 

på det) 

 UF Örebro län vann flest guld på SM i UF-företagande av alla regioner 

 UF Örebro län blev utvalda att få anordna UF-Alumni-Weekend 

 UF Örebro län anordnade en kickoff (860 deltagande elever), en mässa (125 

utställande UF-företag), flera olika marknader, tema-utbildningar och 

partneraktiviteter 

 UF Örebro län spenderade cirka 324 heldagar ute på länets skolor 

 UF Örebro län startade upp UF-verksamhet på 4 nya program 

 

 

 



 

Information från Pihlskolan 

Rektor Greta Hidén och SYO Anna Åsling berättar om vad som händer på Pihlskolan 

Lärcentret inom vuxenutbildning startades i början på året. 

Inom Samhällsvetenskapsprogrammet har det skapats en ny programfördjupning  mot 

räddning och säkerhet. Där samarbetar man med räddningstjänst, ambulans, polis och 

även försvarsmakten. 

Antalet elever på höstterminen har mer än tredubblats mot vad det var i våras när 

studenterna slutade. Det börjar 89 nya elever och många fler kommer från en annan 

kommun mot tidigare. 

Inom skolan, hela vägen från grundskolan upp till vuxenutbildningen så satsas det i år på 

en utbildning för alla. Man samarbetar med Skolverket och alla lärare från förskolan till 

vuxenutbildningen går en utbildning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för att 

kunna möta elevernas behov på ett bra sätt och öka måluppfyllelsen. Så förhoppningsvis 

så kommer eleverna bättre rustade ut ur skolan och bättre rustade ut i arbetslivet. 

Anna Åsling jobbar som studie- och yrkesvägledare på Pihlskolan samt undervisar i ämnet 

entreprenörskap – därav UF (Ung Företagsamhet). I år så har skolan 23 elever som läser 

Industritekniska programmet och som ska driva företag och 8 elever från Samhälls- och 

naturprogrammet som också valt att driva företag. 

UF eleverna behöver hjälp från kommunens företagare –  att   komma till skolan och 

prata företagande och entreprenörskap  samt kan ställa upp som mentorer. Hör gärna av 

er!  

 



 

Företagspresentation Loka Brunn, Grythyttans Gästgivaregård och Måltidens Hus 

Mia Spendrup vd och Marie Dahlgren vice vd presenterar verksamheterna. 

Den nya spa-avdelningen på Loka Brunn som nyligen byggts ut har invigts. De lyssnade på 

sina gäster vad de tycker och hur de upplever Loka Brunn och om de saknar något. Det 

saknades mer plats i omklädningsrummen, fler duschar, en plats att sitta och vila på i 

lugn och ro. Och det har nu fixats till. Man har byggt ut och det har blivit helt nya miljöer. 

Mia berättat att man har drygt 140 fast anställda samt ytterligare 300 personer varje 

månad som arbetar extra på timmar. 

Koncernen är väldigt beroende av en bra kompetensförsörjning. Både Mia och Marie är 

väldigt engagerade och ställer gärna upp för UF och vill komma och prata med eleverna. 

Maria fortsätter att berätta att samtidigt med det stora spa-projektet har det också 

gjorts en jättefokusering för att vända resultatutvecklingen på Grythyttans 

gästgivaregård. Det är ju ingen hemlighet att man kämpat med röda siffror. Sendan 

november 2018 har det gjorts stora förändringar. Delvis organisatoriskt och man har 

även lagt in en extra växel när det gäller försäljning och marknadsföring, man har tagit 

fram en ny kommunikationsplattform där man gjort en ordentlig marknadsundersökning 

för att verkligen identifiera vilka målgrupperna är och var de befinner sig geografiskt 

m.m. Tack vare det arbetet har man i år sparat 3,5 miljoner kronor jämfört med samma 

tid förra året. Nu är man 300 gästnätter från att nå årsbudget. 

Förändringsarbetet har drivits av hela organisationen – det som varit så fantastiskt under 

resan är att man haft med sig alla medarbetare. 

Bortsett från det organisatoriska arbetet så görs det mycket förbättringsåtgärder på 

Gästgivaregården. 50 av 54 rum är renoverade. Man har byggt något som kallas 

Kötthimlen – när man äter kött ska man äta det bästa köttet. Vinkällaren är enligt 

besökare en av Nordens finaste – det kulturarvet förvaltas med största respekt och det 

investeras en hel del pengar till nyinköp av vin. 



 

Presentation Arbetsmarknadsenheten Hällefors kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagsföreningen Hällefors  

  

Enhetschef Karim Konjhodzic presenterar verksamheten. 

Arbetsmarknadsenhetens roll är att stärka och möjliggöra självförsörjning för personer 

som är inskrivna på AME och har försörjningsstöd. 

Enheten har samarbete med Arbetsförmedling, Försäkringskassa och ingår även i olika 

projekt såsom SOFINT m.fl. 

Man har även ett projekt som heter All-In som syftar till att öppna upp nya vägar till 

arbete, minska utanförskap och bidra till egenförsörjning för våra medborgare. Projektet 

har visat goda resultat – sedan starten har det sparats in ca 1,2 miljoner i 

försörjningsstöd genom att många fått jobb eller utbildning. 

Karim ser fram emot ett samarbete med kommunens företagare där företagen erbjuder 

praktikplatser. Förutom den sociala biten och samhällsansvaret så får företagen tid på sig 

att lära känna människorna och hur de jobbar – man kanske vill erbjuda personen en 

tjänst! Då blir det ”win-win” för alla. 

Trenden som Karim ser är att i framtiden kommer inte Arbetsförmedlingen att ha samma 

roll utan det arbetet kommer att läggas på kommunerna. 

Tobias Nygren, ordförande i Företagsföreningen informerar 

Föreningen har nu 80 medlemsföretag. 
 
Föreningen har tre huvudaktiviteter: 

 Skapa mötesplatser för nätverkande 

 Vara ett stöd för företagare 

 Kommunikation 

Tobias framhöll vikten av att företagen arbetar med sociala medier. Man ska gilla, 
kommentera och dela varandras sidor. Då blir det fler som ser ditt företag på sociala 
medier, vilket genererar mer inkomst i slutänden. Det handlar om att skapa relationer. 
 

I höst kommer föreningen att ha 4 st. programpunkter: 

 En kväll för Ung Företagsamhet, för att de ska få mängder med mentorer och 
stöd 

 En workshop om att jobba med sociala medier 

 En Afterwork för att träffas och umgås 

 En fantastisk Julmarknad och Julskyltning i Hällefors 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hällefors kommun 
Besöksadress: Sikforsvägen 7 

Postadress: 712 83  Hällefors 

Telefon: 0591-641 00 (växel) 

E-post: kommun@hellefors.se 

 

Bjud in eldsjälar och 

entusiaster 

till våra företagarfrukostar! 

Det behöver vi. 

 

Vä lkommen pä  nä stä 
Fo retägärfrukost 
den 27 november 

mailto:kommun@hellefors.se

