
 
 

  

Företagarfrukost 2017-01-25 
Minnesanteckningar 



 

 
 
Frukostmöte för företagare 
Café Christina 25 januari kl. 07.30 – 09.10 

 

Till årets första företagarfrukost kom 77 deltagare. 

 

 

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

 

 

 

Aktuellt från kommunen.  
 

  

AnnaHelena Jernberg, kommunstyrelsens ordförande i Hällefors kommun tog till 

orda. 

 

 

 Tommy Henningsson är kommunens nya t.f. kommunchef. Han tillträder fullt ut 

på 100% från 1:a februari. Han kommer att arbeta till sista september men med 

möjlighet till förlängning. Rekrytering av ny kommunchef är i uppstart, man 

jobbar för fullt med att starta den processen.  

 Mycket har hänt i kommunen: Gång- och cykelbron är klar, Resecentrum har 

tagits i bruk,  Arbetet med tågperrongen i Grythyttan har ett litet uppehåll p.g.a. 

tjälen i marken. Trafikverket har tagit beslut om förbifarten i Hjulsjö. 

 

Tack alla företagare som varit ett stöd och hjälpt kommunen att driva på dom 

här viktiga frågorna. Företagarna är viktiga för politiken – ni för fram era 

synpunkter vilket hjälper politikerna i fortsatta diskussioner. 



 

 

Företagspresentation ICA Supermarket och ICA Jouren i Hällefors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ICA handlare Tommy Theorén berättar att 

 

ICA i år fyller 100 år. 

 ICA i Hällefors omsätter ungefär 115 miljoner. 

 40 personer jobbar idag på ICA´s 2 butiker i Hällefors. 

 I stora butiken finns ca 16 tusen artiklar. 

Det ICA är otroligt duktiga på är logistik. Dessa 16 tusen artiklar försvinner på 12 dagar. 

Så när en vara tar slut och t.ex. en lastbil kör i diket är butiken väldigt sårbar – men man 

är också otroligt duktiga på att lösa dom problemen. Och varorna som tar slut ibland ingår 

i ett stort pussel butiken jobbar med. 

ICA är som störst på sommaren och jätteberoende av turisterna under juli och augusti. 

Sämsta veckan på året är höstmarknaden vecka 36, då finns det dåligt med 

kundparkeringar vilket innebär att kunderna åker någon annanstans.  

Kunderna förr i tiden var väldigt enkla att dela in. Man delade in dom efter ålder. Idag är 

det inte lika enkelt – för de beter sig inte efter ålder längre. De gamla är unga och de unga 

är gamla. 

Kunderna idag kan komma till ICA och tycka att ett paket kaffe är dyrt för 30 kr, men tre 

timmar senare sitter dom på ett köpcentrum och dricker kaffe för 40 kr/kopp. 

Ungdomarna kan gå ut och äta middag för 400 kr, och dagen efter kommer dom in på 

ICA och tycker att nudlarna är dyra för 3,90 kr. 

Sådan är verkligheten. Förr i tiden, ”på den gamla goda tiden”, när det var ordning och 

reda då det bara fanns ICA och Konsum, då var det lätt att se vilka som var konkurrenter. 

Idag är det inte lika lätt att säga vilka konkurrenterna är – det är ju alla som har med mat 

att göra. Det blir med andra ord ett nytt sätt att se på det hela.  

Just nu diskuteras det mycket kring matsvinn – det slängs en hel del mat. På ICA i 

Hällefors slängs det mat för nästan 1 miljon/år. Man försöker följa de lagar som finns och 

man vill inte slänga någon mat. För 2 år sedan hade ICA ett arrangemang i Grythyttan där 

man bjöd in på en middag på Måltidens Hus. Den tre rätters middagen som kunderna fick 

betala för, var helt gjord på varor från ICA med utgångna datum. Det visste inte gästerna i 

förväg. Duktiga kockar och bra varor gjorde detta till en bra middag.  

Något mer det jobbas med är att se framåt: Hur vill kunderna att butikerna ska se ut? Vill 

man handla mer på nätet? I framtiden kanske man kör förbi ICA och hämtar sin 

förutbeställda matkasse i en drive in. Kanske blir även andra måltidslösningar populära? 

Förr hade man tid att laga maten från grunden – det görs inte i lika stor utsträckning idag. 

Vi har inte riktigt den tiden – vi väljer att inte ha den tiden.  

Tommys egna tankar kring det här med mat: Cigaretter säljer man fortfarande – vilket 

dödar en hel del människor. Kan tyckas vara rätt korkat med cigaretter. Men om något år 

kanske socker dödar fler människor än vad rökning gör. Och många av ICA´s produkter 

innehåller väldigt mycket socker. Varje kund som handlar i butiken fortsätter att handla 

varje år. Men om man får i sig mycket socker kommer man att handla kortare tid i livet. 

Därför måste man nog förändra lite på hur man säljer varor och vad vi handlar. 

Det behövs till en förändring för att man inte ska få en massa välfärds sjukdomar. 



 

 
 

Samverkan mellan skola och näringsliv. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tina Lanefjord, Bildningschef och Katinka Molander, Studie- och yrkesvägledare, 

Hällefors kommun informerar 

Tina har jobbat i kommunen i 16 år. Hon startade som gymnasielärare. Under resans 

gång i Hällefors kommun så har hon även utbildat sig.  

 

Presentation av organisationen: 

 

Just nu jobbar man väldigt mycket med vuxenutbildning mot Yrkesvux. Skolan är 

väldigt tacksam om företagen vill ta emot praktikanter eller vore intresserade av 

lärlingsutbildning på arbetsplatsen. 

Skolan har en väldigt bra verksamhet och hög kompetens hos lärarna. Närvaron är också 

hög. Området skolan prioriterar nu är Måluppfyllelsen – att öka den. Den är låg i 

Hällefors precis som i övriga länet. 

Gymnasieskolan har väldigt goda resultat vilket visar att vi har en bra grundskola – det 

är ju där grunden läggs för eleverna. 

Kulturskolan har fått väldigt fina utmärkelser under åren.  42% av barnen, i åldern 7-15, 

använder sig av Kulturskolan. I föreningsverksamheten finns ca 800 barn. 

Måltidsverksamheten, som Stefan Lahti är ansvarig över, har utvecklats väldigt, väldigt 

mycket. I dag lagas i princip all mat från grunden i våra kök så 80% av maten är 

hemlagad. När det gäller måltiden så har vi även lyckats bra med schemalagd lunch. Där 

är vi först ut i länet och en av få kommunerna i Sverige.  



 

 
 

Forts. Samverkan mellan skola och näringsliv. 
 

 

 

  

Katinka Molander, Studie- och yrkesvägledare, Hällefors kommun berättar om 

Nyckeln till framtiden. 

Katinka berättar lite kort om framtidens kompetensförsörjning och hur den ser ut. 

Ser man på rapporter som finns från hela Sverige så är det en stor brist på rätt 

kompetens i hela landet. Det finns över 100 000 lediga jobb idag samtidigt som det 

finns stor arbetslöshet. De arbetslösa har ej rätt kompetens. 

Därför är det jätteviktigt att vi utbildar våra unga till att få rätt kompetens. Något som 

de unga behöver träna på idag är de sociala förmågorna, kunna passa tider, vara social 

och kunna samarbeta m.m. Det är svårt att lära ut. Man kan prata om dom men det är 

något som kommer inifrån beroende på hur man själv är. 

Skolan och näringslivet måste mötas. Skolan måste få veta vilken kompetens de unga 

måste ha när de kommer ut på arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden är under ständig 

förändring så det är ganska svårt att jobba som lärare och utbilda ungdomarna för 

framtiden. Mellan 50-60% av dagens ungdom kommer att arbeta inom yrken som 

idag inte finns. Så det är svårt att sia om framtiden. 

För skolan är det viktigt att ungdomarna får en bra bild av olika yrken. Man har olika 

arbetsmarknadsdagar på skolan – Tack alla företag som skickar några representanter 

för att informera om vad man gör på ert företag! 

Några företag i kommunen har skolan ett ännu större samarbete med:  

 Ovako, dit alla elever i åk 6 får åka på studiebesök en halv dag – andra halvan 

får de besöka Rinman och prova på praktiska saker. 

 Loka Brunn. Ett nytt samarbete som skolan är väldigt stolt över. Alla elever i 

åk 8 ska få komma till Loka Brunn, Sjövillan. I sjövillan finns 7 kök – där 

kan eleverna ha aktiv matlagning. Bl.a. ska de få laga en tre rätters middag 

med hjälp av tre av Lokas kockar.  

Företagen är viktiga för att tala om hur behovet av arbetskraft ser ut. Vad bör eleverna 

ha för kompetenser? 

 



 

 

 

Vad är projekt Mine, mångfald och mentorskap? 

 

 

 

  

Brittinger Örenius, projektledare berättar för oss om Mine. 

Vi behöver kompetens, vi behöver våra ungdomar och vi behöver också en bra matchning 

med bra innehåll - ett flexibelt innehåll i utbildningar för att tillfredsställa 

arbetsmarknadens behov. Men det kommer ändå inte att räcka. Även om vi anställer alla 

våra ungdomar så kommer inte det att räcka i framtiden. Vi är alla beroende av att det 

kommer tillförsel av kompetens. 

När det gäller arbetslösa har vi alla en gemensam utmaning – med tyngdpunkt på 

gemensam. 

När det gäller frågor som inkludering och innanförskap så är det allt mer tydligt att den 

här stora utmaningen kommer ingen att kunna klara själv. Vi behöver använda vår 

gemensamma kraft. Vi kommer att behöva alla som kommit till Sverige och som är våra 

nya svenskar. Vi behöver få dom in i den nya arbetsmarknaden för att klara det vi är vana 

vid att få: välfärden, äldreomsorg, skola, lokalvård, entrepenörskap m.m.  

Därför pratar Brittinger om MINE och Hällefors. MINE är ett koncept som ”stulits” ifrån 

Malmö. Bra idéer ska man kunna använda och sprida.  

Föreningen Open UP startades 2016. Man har under 2 års tid arrangerat ett stort 

nationellt seminarium i Örebro som heter Open Up. Bakgrunden till det är att man vill 

visa att det finns väldigt många bra exempel på integration. Idag så finns det alltså en 

förening som hela tiden arbetar med dessa frågor i Örebro. Det är Open Up som driver 

MINE.  

 

• Föreningen MINE etableras i Malmö 2003 

• Fokus är främst kompetensförsörjning men också inkludering  

• Bland initiativ-tagarna finns ledande företag, Malmö stad, Malmö högskola 
liksom Malmö FF 

• Idag bärs MINE upp av 60 medlemmar från hela Region Skåne. 

Verksamheten bestå av fyra delar. Den första och viktigaste, som kommer att börja 
lanseras i Hällefors, är Mentorskap. Man använder MINE`s kontaktnät. En adept som är 
fram matchad utifrån mentorns beskrivning av vad man tror man kan matcha, är 
vägledande för att hitta en passande person.  Så med MINE´s kontaktnät blir det väldigt 
framgångsrikt. 7 av 10 får jobb efter mentorskaps-programmet.  

I verksamheten finns också en rad inspirationsföreläsningar och annat som skapar input 
och mer nya kunskaper.  Ett lärande från båda sidor.  

Verksamhetens fyra delar är: mentorskap, inspiration, nätverk och utbildning. 

Ett mentorsprogram kommer att påbörjas i Hällefors och Örebro i april i år. 
Bli gärna medlem – fler behövs.  
Max 25 000:- ex moms - Lägsta årsavgift 2 500:- ex moms. 

 



 

 

En väg in till Samhällsbyggnad Bergslagen 

 

 

 

  

Eva Jonsson förbundschef och Jan-Erik Andersson projektledare från 

Samhällsbyggnad Bergslagen samt Kristine Andersson, ordförande i 

Samhällsbyggnadsnämnden informerar 

BKT och BMB är tillsammans Samhällsbyggnad Bergslagen. Syftet är att man inte ska 

behöva veta vart man ska ringa i olika samhällsbyggnadsfrågor som t.ex. bygglov eller 

avlopp. Det är nu samma ingång. 

Det gemensamma servicecentret, beläget i Pershyttan, kan nås på olika sätt. 

Servicecentrets nummer: 0587-55 00 40, felanmälan finns på hemsidan samt en app som 

heter Infracontrol där man också kan göra felanmälan. 

Man är fortfarande 2 organisationer under paraplyorganisationen Samhällsbyggnad 

Bergslagen. 

Kristine Andersson informerar från Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Man 

kommer att få en ny förvaltningschef som börjar 1:a februari som heter Ola Westin. 

I vår kommer man att ha informationskvällar. Livsmedel kommer att gå ut med 

information till livsmedelsföretagen som man gör inspektioner på om vad man kommer 

att titta på extra under året. 28 februari bjuder man i till information om bygglov.  

Jan-Erik Andersson från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är den som håller ihop 

alla investeringar som Samhällsbyggnad Bergslagen gör i våra 4 kommuner. 

Vad som är på gång för Hällefors del 2017: 

• På VA-sidan kommer en huvudspillvattenledning på 700 meter att renoveras. 

Från reningsverket och norrut mot samhället. 

• Man kommer eventuellt också att börja bygga om Va-ledningarna uppe på 

Gyltbovägen. Detta beror lite på vad huvudspillvattenledningen kommer att 

kosta. 

• När det gäller anläggningar på VA-sidan så kommer vattenverket i Nyhammar att 

renoveras. (Nyhammar försörjer Bredsjö och Hjulsjö.) 

• På gatusidan så kommer man att försöka få ordning på Finnbergsvägen i 

samband med brobyggnationen. Säkerställa för alla skolbarn och andra som ska 

över. 

• En gång- och cykelväg kommer att anläggas efter Basvägen. 

• Parksidan kommer att färdigställa utefter Riksvägen. (vid Barrvägen) 

• Även en större satsning på belysning kommer att göras. Man ska flytta ut 

mätskåp eftersom man ej får vara i EoN´s skåp längre, utan man måste ha egen 

mätning och styrning på belysningen. 

Volymen för investeringar för Hällefors del ligger i år på ca 11 miljoner. 

 



 

 

 

Företagspresentation Fricweld AB 
 

  Rickard Persson produktions- och personalchef och Maria Bark Pettersson 

ekonomichef presenterar Fricweld AB 

Fricweld står för ”friction welding” – friktionssvetsning. Det är ett av arbetsområdena 

man jobbar med. 

 1982 var Fricweld en del av SKF Steel (idag Ovako) inne på stålverksområdet. 

 SKF Steel sålde verksamheten till 12 medarbetare och den flyttades till 

nuvarande lokaler 1983. 

 I juli 2006 förvärvades Fricweld AB av nuvarande ägarna Nötudden Invest AB 

och Bearinco AB 

Fricweld i siffror: 

År  Anställda  Fakturering  Olika sålda 

artiklar  

Totalt styck sålda 

detaljer  

2008 

(bästa året) 

63  127 MSEK  300  Ca 70 000  

2016  25  57 MSEK  264  Ca 27 000  

 

Fricwelds produkter:  

Kolvstångsrör 

Från Ø25 mm till Ø220 mm 

Längder 0,5 m till 11 m 

Tillverkningstid från 30 min till 

160 min   

Kompletta kolvstänger 

Från Ø10 mm till Ø600 mm 

Längder 0,1 m till 5 m 

Tillverkningstid från 7 min till 

120 min 
 

Presentationsfilm om Fricweld AB finns på deras hemsida eller nedanstående länk 

http://www.fricweld.se/wp-content/uploads/2013/11/fricweld_kort_tittkopia.mp4 

 

http://www.fricweld.se/wp-content/uploads/2013/11/fricweld_kort_tittkopia.mp4


 

 

Vad händer hos Företagsföreningen i Hällefors? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriela informerar 

 

 
  

Maria Hernfridsson informerar 

 Årsmöte 27 april kl. 19.00 på Café Christina. Intressenter till styrelsen kan gärna 

anmäla sig eller rekommendera en person. 

 Dags att utse årets företagare 2016. Skicka förslaget på mail till styrelsen. 

Kriterierna är 

o att man ska äga och driva ett företag 

o man ska vara en ledare och förebild 

o man ska ha kreativitet och innovation 

o lönsamhet och tillväxt 

 Medlemsmöte på Sikfors Herrgård i slutet av maj-juni. Då får man möjlighet att 

se hur äppelmusten tillverkas. Inbjudan kommer senare. 

 Planer finns för AfterWork-kvällar i februari-mars. Inga datum fastställda ännu. 

 I september planeras en resa till Prag. Anordnas tillsammans med Mats Runqvist. 

Bli gärna medlem i företagsföreningen! 

Gabriela Kloth, Näringslivsstrateg, Hällefors kommun avslutar med lite information 

Hero Sverige i Bredsjö kommer att lägga ner verksamheten vecka 5. 13 personer blir 

berörda. Finns det någon som nu håller på och rekryterar så ta gärna kontakt med Ann-

Sofi Berglund för tips och matchning. 

Datum att komma ihåg! 

• 2 FEB 2017, Seminariedag Loka Brunn, Handelskammaren Bergslagens regi, 

attitydförändring och framtidstro. 

• 9 FEB 2017 Östra Värmlands Näringslivsdag i Kristinehamn. 

Tema Nyindustrialisering 

• 13 MARS Starta eget information, Nyföretagarcentrum Bergslagen.  

 



 

 

Hans Wirback från Folkuniversitetet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa företagarfrukost 29/3 

 

Hällefors kommun 
Besöksadress: Sikforsvägen 15 

Postadress: 712 83  Hällefors 

Telefon: 0591-641 00 (växel) 

Växelns öppettider: mån–tors  07.30–12.00, 

12.30–16.00 fre 07.30–12.00, 12.30–15.00 

E-post: kommun@hellefors.se 

2017-01-31 

 

Söker en svensklärare. Gymnasielärare med svenska som andraspråk. 

Vill någon pendla till Örebro? Start 1 maj – 1 års föräldravikariat, men med 

mycket goda möjligheter till tillsvidareanställning. 

 

Bjud in eldsjälar och entusiaster 

till våra företagarfrukostar! 

Det behöver vi. 

 

mailto:kommun@hellefors.se

