
 
 

  

Företagarfrukost 2017-03-29 
Minnesanteckningar 



 

 
 
Frukostmöte för företagare 
Café Christina 29 mars kl. 07.30 – 09.00 

 

Till årets andra företagarfrukost kom 63 deltagare. 

 

Gabriela Kloth, Näringslivssamordnare, Hällefors kommun öppnade mötet och höll i taktpinnen under 

frukosttimmen 

Aktuellt från kommunen.  
 

  

Tommy Henningsson, ny tf kommunchef presenterade sig:  

Tommy har varit t.f. kommunchef sedan januari 2017. Tommys upplevelse av att komma 

till Hällefors är genomgående positivt. 

Hans bakgrund bottnar i att han jobbat i offentlig förvaltning: Region Örebro län 

(f.d. Landstinget) samt inom kommunal verksamhet, inom chef- och ledarskap i stor del 

av sitt arbetsliv. 

Att komma till Hällefors är att ha en utmaning. Vilka utmaningar och möjligheter har vi i 

Hällefors utifrån uppdraget som kommunchef? Framförallt handlar uppdraget mycket om 

att fortsatt ha en stabil ekonomi – för det har vi i Hällefors. Det handlar om att titta på hur 

vi kan förbättra, utveckla och förändra bilden av Hällefors. Det handlar om attraktions-

kraften och varumärket Hällefors. Alla ska inkluderas i det – oavsett om man jobbar i 

kommunen eller i något företag. För att nå framgång är företagsamheten avgörande. Det 

är oerhört viktigt att man utvecklar en dialog kopplat med näringslivet och en ökad 

företagsamhet. 

Vi måste bygga Hällefors. Det finns en bra kärnverksamhet i kommunen. Nu det handlar 

mer om att ha fokus på samhällsbyggnadsfrågorna. En annan viktig det är att fånga in 

digitaliseringens möjligheter då det gäller företagsamheten och kommunen. 

Vi har även ett annat gemensamt uppdrag – integrationsarbetet. I samverkan med 

varandra ska vi hjälpas åt att få igång sysselsättning och arbete för att fånga in dessa 

människor. 

Infrastrukturfrågorna måste vi ha koll på för att möjliggöra etablering och verksamhet. 

Även besöksnäringen och turismen är en växande del som vi har en utveckling i. 

Andra utmaningar och möjligheter i Hällefors är bl.a. den regionala utvecklingsstrategin, 

den regionala transportplanen. 

 

Bjud gärna 

in Tommy 

för 

en fortsatt 

dialog! 



 

 

 

UTSIKT 2017 (f.d. Promotionbåten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mia Ström, projektledare Handelskammaren Mälardalen 

UTSIKT jobbar med 3 temaområden som gäller alla: Globalisering, Urbanisering och 

Digitalisering.  

Man får gå på föreläsningar och workshops. Man får kunskap och nya kontakter. 

UTSIKT jobbar med nedanstående temapartners för att kunna erbjuda expertkompetens:

 

Destinationen är Clarion Hotel Sign, Stockholm. Man bor, umgås och möts i 24 timmar 

under ett och samma tak. Inga onödiga förflyttningar. 

I stället för en mässa finns CAFÉ ÅSIKT där man jobbar med kontaktpunkter. Där 

kommer allt fika, mingel m.m. att ske. Det finns 20 kontaktpunkter att boka om man vill. 

Endast 500 platser. Boka enkel eller dubbelrum. 

Pris från 4.500 kr/person och allting ingår. 

Man kan lämna plånboken hemma  

 

Boka plats eller läs mer på www.utsikt.nu  

 

 

 

http://www.utsikt.nu/
http://utsikt.nu/


 

 

 

Företagspresentation: Mjödhamnen AB 

 

 

 

  

Johan Pihl, VD presenterade sitt företag Mjödhamnen AB 

Mjöd är en jäst dryck tillverkad av honung som liknar ett lent blommigt vin.  

Mjödhamnen startades 2007, först som en importfirma för mjöd. Företaget hamnade i 

Hällefors först när Johan startade en egen produktion av mjöd. Han hade en lite speciell 

idé om hur produktionen skulle se ut. Johan har en av världens få rullande jäsanläggningar 

– tankarna är placerade i en ombyggd buss. 

Det var viktigt att företaget skulle ligga centralt i landet – det skulle inte vara långt åt 

något håll. Och eftersom mjöd har lång lagringstid så var lokalkostnaden också viktig. 

Hällefors passade bra och lokal hyrs av S-bil. Det centrala läget är även att föredra när 

man åker runt på olika mässor i landet. 

I dagsläget satsar man mer på export av mjöd än den svenska marknaden. 

Nyligen vann Mjödhamnens Jarl's Brew guld i kategorin ”Traditionellt sött mjöd” i den 

internationella tävlingen The Mazer Cup. (I varje tävling tävlar ca 20-30 olika 

mjödkategorier.) 

Johan specialiserar sig nu mer på torra mjöd, lite mer vitvins aktiga, som är mer lämplig 

till mat.  

 

 

 

www.mjodhamnen.se 

 

http://www.livetsgoda.se/artikel/artikel.asp?ArtikelId=14640#.WMe9NhhNfFw
http://www.mjodhamnen.se/


 

 

 

Hällefors kommuns kompetensförsörjning 

 

 

  

Gabriela Kloth, Näringslivsstrateg, Hällefors kommun informerar 

En utmaning för Hällefors är kompetensförsörjningen i framtiden. 
Fram till år 2022 behöver kommunen 105 nya medarbetare, varav 79 av dessa är pensionsavgångar och 26 är p.g.a. 

ökade behov. Så jobb kommer det att finnas! 

32 nya företag startades 2016. 

 

Sören Hillbom, Arbetsförmedlingen 

Informerar att Arbetsförmedlingen i dagsläget har svårt att hitta arbetskraft idag. 

Man får ofta urvalsuppdrag direkt från arbetsgivarna till vilka det är jättesvårt att hitta kandidater. 

 

Arbetsmarknadskunskap på 

riktigt! 

Bästa samverkan 

Näringsliv och skola. 

 



 

 

 

Företagsklimatklivet 

 

  

Gabriela Kloth, Näringslivsstrateg Hällefors kommun 

återkopplade från arbetet med ett förbättrat företagsklimat – Företagsklimatklivet. 

Kommunstyrelsens ordförande bjöd in Näringslivsrådet, fler företagare, politiker och 

tjänstemän under ledning av Svenskt Näringsliv och Business Region Örebro till ett 

lunch till lunch arbete 15 – 16 februari. 

Alla företagare som fått utmärkelsen ”Årets företag” de sista 10 åren var inbjudna.  

Företagsklimatklivet - Från ord till verkstad 

 Vad har vi gjort? 

 Vad är det vi gör?  

 Vad ska vi göra?  

Det händer många positiva saker  och det ska vi berätta om! 

Allt det här och mer därtill har vi läst i media sedan förra Företagarfrukosten i januari. 

 ”Kommunen jobbar aktivt för att förbättra företagsklimatet i Hällefors” (NA)  

 ”Hällefors tar företagsklimatklivet” Svenskt Näringsliv (Svenskt Näringsliv)  

 Läns-listan: Hällefors bäst på fiber  (NA) 

 Mjödhamnen vinner guld på internationella The Mazer Cup (Livets Goda) 

 Nyföretagandet växer. HÄLLEFORS: Kraftig ökning av nya företag under 

förra året (Filipstads tidning)  

 Gästgivaregården toppar rankingen i White guide (NA)  

 Ovako investerar 50 miljoner kronor i Hällefors (NA)  

Vi måste nå ut med allt det positiva! 

Vi har tillsammans prioriterat att jobba med 4 olika områden 

 Bilden av Hällefors: Handlar om att lyfta fram de varumärken vi har. 

 Företagsutveckling och nyföretagande 

 Information, dialog och återkoppling 

 Service, bemötande och attityd 

 

Vi jobbar efter en lång lista med åtgärder kopplat till företagsklimat: 

Du kan läsa vad vi arbetar med på på www.hellefors.se/ under fliken näringsliv och 

näringslivsklimat Listan publiceras tisdagen den 11 april. 

Våga provtänka! 

Våga tänk i nya banor! 

Våga göra annorlunda! 

http://www.hellefors.se/


 

 

 

Medborgarlöften i Hällefors kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felanmälan 

 

  

Kenneth Sundkvist, Polisen presenterar 

Medborgarlöften i Hällefors kommun. Kenneth jobbar nuförtiden med det 

brottsförebyggande – det är därför han är här idag. Det man ska göra när det gäller 

företagsklimat är att se vad man får för bild av Hällefors och hur det ser ut på samhället. 

Det som genomförs just  nu är olika typer av fysisk inventering på olika ställen för att se 

vad som kan göras. I Karlskoga genomförs det något som heter ”Purple Flag”, där man ser 

över ett centrum. De kriterier man jobbar utifrån är fem fokusområden: välkomnande, 

rörelse, utbud, plats och policy. I Hällefors ska man göra en minivariant av det som görs i 

Karlskoga. Projektet i Hällefors leds av BRÅ. Man ska titta på olika ställen och se hur 

trygghetssituationen ser ut. Det ska vara tryggt och säkert i kommunen! 

Trygghetsvandringar ingår i Medborgarlöftena 

Trygghetsvandringar i Hällefors kommer att, tillsammans med allmänheten, göras onsdag 

10 maj och lördag 13 maj. Man går en slinga tillsammans, tittar på säkerheten i olika 

områden. Helt enkelt för att se hur samhället ser ut. Vad kan man göra för att trygga olika 

saker såsom mörka platser, sly m.m. Man välkomnar även folk från företagarsidan för att 

se hur man kan lyfta fram den verksamheten t.ex. genom bättre/annorlunda ljussättning. 

Nu kan ni ladda hem app för felanmälan. 

http://www.bergslagens-kt.se/ och sök på appen. 

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

rapportera fel och brister eller helt enkelt lämna in synpunkter. 

Appen är det senaste tillskottet av hjälpmedel för att underlätta för medborgare i bl.a. 

Hällefors att lämna synpunkter, rapportera brister eller göra felanmälan. Den fungerar 

lika bra på mobilen som på surfplattan. Ladda ner appen på någon av följande sajter. 

 

   

 

Låt oss hjälpas åt att rapportera in det som behöver 

åtgärdas i vår kommun!  

Ladda ner appen nu! 

 

http://www.bergslagens-kt.se/


 

 

 

Vill ditt företag spara pengar på energieffektivisering? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Möjligheter presenteras av Päivi Lehtikangas Utvecklingsledare, Region Örebro län. 

Vill ditt företag förbättra verksamheten OCH samtidigt spara pengar? 

Vad gör energikontoret för företag?  

 Vi hjälper företag att hitta smarta energiåtgärder som bidrar till ökad lönsamhet.  

 Vi hjälper företag att utnyttja de olika stöd som finns för energieffektivisering.  

 Vi kompetensutvecklar genom utbildningar, konferenser, tematräffar – allt efter 

företagens behov. 

 Vi är alltid redo för att hjälpa till med energifrågor. 

Just nu finns det stödmöjligheter för företag som aldrig förr! 

Små- och medelstora företag - prioriterad målgrupp för EU 

• EU-medlemsländernas företagande består till  

99 procent av små och medelstora företag. 

• Stöd till små och medelstora företag ger ekonomisk tillväxt, skapande av 

arbetstillfällen samt ekonomisk och social sammanhållning.  

Energikartläggningsstöd kan sökas till 

Små och medelstora företag med en energianvändning på över 300 MWh/år. 

Föreningar som har ekonomisk verksamhet, t.ex. bostadsrättsföreningar.  

Lantbruk med fler än 100 djurenheter.  

Stödsumman är 20-50 tkr beroende på energianvändningen. 

Energikartläggningsstöd 

Energimyndigheten betalar hälften, företaget hälften med sin egen tid eller pengar.  

Företaget tar fram energiräkningar, ritningar, hjälper konsulten på plats vid behov och 

rapporterar. Företaget är inte skyldigt att göra åtgärder för att få stödet. 

Energikontoret kan hjälpa företag genom ALLA faser. Kostnadsfritt. Ta kontakt!  

Vad är en energikartläggning? 

 Den visar hur mycket energi används. 

 Den ger förslag på energieffektiviseringsåtgärder. 

 Den visar hur mycket pengar företaget kan spara, investeringskostnad och 

återbetalningstid 

Energicoach för små och medelstora företag med energianvändning under 300 MWh/år. 

Varje företag kan kostnadsfritt få 16 timmar av energicoachen som besöker företaget, gör en 

enklare energikartläggning, ger åtgärdsförslag med energibesparing, kostnadsförslag och 

återbetalningstid. 

Ta kontakt med energikontoret! Dom hjälper dig vidare med alla dina energifrågor. 

Kostnadsfritt. 

Päivi Lehtikangas, Utvecklingsledare, 019-602 63 23 

Stefan Bernström, Utvecklingsledare, 019-602 63 24 

Petri Kaksonen, Energicoach, 019-602 74 41 

 

 



 

 

 

Insight By You 

 

 

 

 

 

 

Företagsföreningen i Hällefors 
 

 

 

 

 

  

Linda Gustafsson, föreläsare, coach och träningsinstruktör 

Och snart även hälsoinspiratör. Linda vill nå ut till företagen och jobba strategiskt med 

hälsa. Det finns en studie i Malmö man gjort på 1 år, där man har sänkt 

långtidssjukskrivningen med 42% för att man jobbat förebyggande på arbetsplatsen.  

Det Linda nu vill, är att ta hjälp utav företagare inför sin examination, med att komma ut 

till ett företag för att ha ett hälsoarbete (beroende på vad man kommer överens om).  

Hör av er till Linda om hon kan få komma till er: 

070 – 543 74 52, utveckling@insightbyyou.se 

 

 

 Jennie Nyheim & Leif bergkvist, Företagsföreningen 

Under morgonen har det talats mycket om utmaningar och möten. Leif utmanar  därför 

frukostdeltagarna att komma på Företagsföreningens årsmöte . 

 27/4 på Cornelis i Grythyttan, kl. 18:30 

 

Föreningsresa Prag hösten 2017. Anmälan senast 15 april. 
Företagsföreningen i Hällefors planerar en resa till Prag den 22-25 september. Tanken och 

syftet med resan är knyta oss företagare samman och skapa ett starkt och hållbart nätverk. 

Vi vill på ett trivsamt sätt lära känna varandra och samtidigt samla idéer och tankar på hur 

vi gemensamt kan förbättra företagsklimatet i kommunen. Det vinner vi alla på!  

 

Pragkännaren Mats Runqvist kommer att vara guide och lotsa oss till de bästa 

restaurangerna och upplevelserna. Naturligtvis kommer det även finnas utrymme för lite 

egentid.  

 

 

mailto:utveckling@insightbyyou.se


 

Gabriela Kloth, kommunens näringslivssamordnare berättade vad som är på gång 

• Möte angående upphandling. Inom kort kommer man att bjuda in till ett möte 

angående upphandling. Framförallt byggindustrin och underleverantörer berörs.  

• Kvällsmöte. I stället för frukostmöte. Alla har ju inte möjlighet att komma på 

frukostmötena. Det datumet kommer också inom kort. 

• Nästa Företagarfrukost är flyttad till 17 maj. Framflyttad för att då kommer 

vår Landshövding Maria Larsson på besök och närvarar på frukosten. 

• Ett initiativ från Spendrups tillsammans med Svenska Basketbollförbundet: 

Loka Heroes - handlar om att göra det möjligt för fler barn, ungdomar och vuxna 

att spela basket. 

När startar vi upp projekt Loka Heroes i Hällefors kommun? 

Är du intresserad av basketboll, eller känner du någon som är intresserad av 

basketboll så kontakta Gabriela Kloth så förmedlar hon kontakten vidare. 

Läs mer om Loka Heroes på: http://loka.nu/loka-heroes 

 

 

 

Vad är på gång? 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa Företagarfrukost är den 17 maj. 
 

 www.facebook.com/hellefors.se 
 

Hällefors kommun 
Besöksadress: Sikforsvägen 15 

Postadress: 712 83  Hällefors 

Telefon: 0591-641 00 (växel) 

Växelns öppettider: mån–tors 08.00–12.00, 

13.00–16.00 fre 08.00–12.00, 13.00–15.00 

E-post: kommun@hellefors.se 

2017-04-07 

http://loka.nu/loka-heroes
http://www.facebook.com/hellefors.se
mailto:kommun@hellefors.se

