
 
 

  

Företagarfrukost 2017-05-17 
Minnesanteckningar 



 

 
 
Frukostmöte för företagare 
Café Christina 17 maj kl. 07.30 – 09.15 

 

Till årets tredje företagarfrukost kom 74 deltagare. 

 

Gabriela Kloth, Näringslivssamordnare, Hällefors kommun öppnade mötet och alla närvarande fick ge 

en kort presentation av sig själva. 

Årets företagare 2017, Lasse Thörnblom, Bergslagshus i Grythyttan AB kunde tyvärr inte närvara vid 

denna frukost utan kommer nästa gång. Han hälsar så gott och tackar för utmärkelsen! 

Aktuellt från kommunen.  
 

  

Tommy Henningsson, tf kommunchef vill återigen spegla  

 

Utmaningar och möjligheter 2018 

Utveckla… 

 En fortsatt stabil ekonomi som gynnar tillväxt och utveckling 

 Förändra bilden av Hällefors. Varumärket och attraktionskraften!  

 En fortsatt utvecklad dialog med Näringslivet och ökad företagsamhet  

  Ett förädlat centrum 

 Kultur och Fritid i ett medborgarperspektiv 

 Besöksnäringen och Turismen 

Fortsatt… 

 Utvecklad samverkan med andra interna och externa aktörer 

 Utvecklat integrationsarbete i samverkan med andra 

 Fokus på Digitaliseringens möjligheter 

Focus på… 

 En fortsatt hög kvalité på vår kärnverksamhet 

 En Kompetensförsörjning för att behålla och rekrytera nyckelfunktioner. 

 Synliggöra barn och ungas behov och vi som utbildningskommun 

 En utvecklad organisation och ledningsstruktur 

Planarbetet… 

 Översiktplanen  

 En samlad lokalförsörjningsplan 

 En bostadsförsörjningsplan med analys om framtida behov 

 Fokus på Infrastrukturfrågorna 

 Hantering av den Regionala transportplanen 

 



 

 

 

Länsstyrelsen Örebro län 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Länsstyrelsens myndighetschef - Landshövding Maria Larsson har ordet: 

Tack så mycket för möjligheten att komma hit idag – jag åker så gärna till Hällefors. Det 

händer så mycket spännande här! Och att få komma till den här företagarfrukosten och se 

så många som satsat sin morgon på att börja här – Det är betydelsefullt för framtiden! För 

det är alla entreprenörer tillsammans som kan bygga ett livaktigt samhälle med bra 

tillgång även till välfärd. Entreprenörerna är helt avgörande för vilken framtid vi får både 

lokalt men också nationellt.  

Läget i Örebro län 

All-time-high befolkning 31/12 2016:  

• 294 941 invånare! 

• Alla 12 kommuner ökade 

• Hällefors ökade för andra året i rad och har nu 7.138 invånare 

I Hällefors håller det på och händer någonting som är riktigt bra och spännande. En 

negativ befolkningstrend vänder till någonting positivt. Hällefors har väldigt uttalade 

visioner som är hållbara för framtiden. Man satsar på besöksnäringen samtidigt som man 

värnar om den traditionella industrin man har. 

Från år 1990 till 2015 har, enligt statistik från SCB, industrijobben i Hällefors minskat 

med 915 platser men samtidigt har besöksnäringen ökat med 144 jobb. 

Så den inriktning som kommunen slagit fast i sin vision håller verkligen på att ske. 

På regional nivå satsar Örebro Universitet på området mat & hälsa – vilket betyder att 

Grythytte Akademi kommer att vara väldigt viktig. 25 miljoner läggs på forskning på 

området varje år. 

Andra pusselbitar som för utvecklingen vidare är bland annat den nya Översiktsplanen, 

Lake Resort Bergslagen m.m. 

 

 

Hällefors och Nora bäst i länet på kvinnors företagande 

 
Antal företag som ägs av Kvinnor  Antal företag som ägs av män  % kvinnor  

Hällefors  85  176  25  

Nora  185  350  26  

Örebro  1 591  3 704  23  

Länet  3 480  8 153  23  

Riket  148 747  330 270  31  

 



 

 

 

Nulägesrapport från OVAKO 

 

 

 

  

Björn Wiborg, Platschef ger en nulägesrapport från Ovako. Ett år efter det positiva 

beskedet om Valsverket. 

År 2016 var jättejobbigt för Hällefors och Ovako med besparingsprogram och tal om 

nedläggning. Bruket har haft en jättetuff period med upp- och nedgångar, ska det vara 

kvar eller inte, mycket jobbigt psykiskt för alla. Man ska inte glömma historien om hur det 

var. 

Men Valsverket blir kvar! Trots det ska det sparas ett antal miljoner och minska på en 

massa människor – men besparingsprogrammet görs på alla orter. 

I dagsläget var det ett oerhört bra beslut att behålla Valsverket med den orderingång 

Ovako har.  

Nuläget Ovako 

• Ökad efterfrågan inom de flesta av Ovakos kundsegment 

• Under kvartal 1 i år beslutade Ovako att selektivt utöka antalet skift vid sina stål- 

och valsverk för att därigenom höja utnyttjandet av produktionskapaciteten. 

•  Anställa cirka 80 nya medarbetare utspritt på olika Ovako-siter 

Nuläget Ovako Hällefors 

• Hög orderingång under kvartal 1 

• Mycket att göra för att möta den ökade efterfrågan, samt skapa ett lager inför 

sommarstopp 

• Anställt cirka 60 nya medarbetare - visstidsanställda och semestervikarier 

• Söker efter ytterligare medarbetare för att möta nuvarande behov 

 

 



 

 

 

Innovation och entreprenörskap unga företagare 

 

 

  

Mia och Jens Spendrup berättar om sin nystartade stiftelse, med målet att ge nya 

företagare i Hällefors kommun starthjälp. 

Varje livskraftig kommun måste också ha nya företagare. Det försvinner jobb, det 

försvinner företag varje år, så det måste komma till nya företag. 

 

Därför har Mia och Jens bildat en entreprenörsstiftelse med syfte att hjälpa unga 

entreprenörer att få skjuts på sitt företagande. De har avsatt 300.000 kr för att kunna 

främja unga mindre entreprenörsföretag i deras tillväxtfas, i första hand i Hällefors 

kommun. Främjandet ska ske genom att investera minoritetsposter i dessa företag 

och/eller bidra genom styrelsearbete. 

Syftet är inte att hjälpa företag precis i uppstarten, förutom som mentorer, utan mer när 

företaget kommit igång och man ser att det bär. Då kan stiftelsen gå in med lite mer 

pengar, styrelsearbete och goda råd.  

I styrelsen sitter förutom paret Spendrup även Karl Lindqvist, vd på Grythyttans 

stålmöbler.  

Det kommer inte att ske någon annonsering eller marknadsföring om entreprenörs-

stiftelsen. För unga, nya företagare är det bara att kontakta Mia Spendrup på Loka Brunn. 

Vill man vara med och bidra till stiftelsen ekonomiskt eller bara veta mer är Mia 

Spendrup den man ska kontakta. 

 

Hällefors kommun kommer att starta upp och satsa på UF – Ung företagsamhet. Man 

kommer i budgethanteringen se till att man kan stärka upp det arbetet. Ungdomarna 

ska inspireras och stöttas i samarbete med företagsamheten.  



 

 

 

NKI 2016 - Nöjd-Kund-Index 

 

  

Gabriela Kloth, Näringslivsstrateg Hällefors kommun presenterade 

NKI 2016 
Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på den totala nöjdheten och dels av ett 
antal frågeområden som återger delar av den undersökta verksamheten eller området. 
Analysmodellen syftar till att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland 
kommunens medborgare. 
 

Myndighetsområden som följs upp i undersökningen 

 Brandtillsyn (Undersökningen gäller ärenden avseende tillsyn och kontroll som 
gjorts med hänvisning till lagen om skydd mot olyckor (LSO) och ärenden om 
tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).  

 Bygglov (Ansökningar om bygglov, marklov, rivningslov, tidsbegränsade lov, 
säsongslov, förhandsbesked och anmälanpliktiga åtgärder enligt Plan- och 
byggförordningen.)  

 Markupplåtelser (Tillfällig upplåtelse av kommunens mark för t ex försäljning, 
uteservering etc. Markförsäljning och arrenden ingår inte.)  

 Miljö- och hälsoskydd samt Livsmedelskontroll separat (Denna kategori 
innehåller en rad olika typer av ärenden som gäller tillsyn eller kontroll mot 
verksamhet och anläggningar inom samtliga lagstiftningsområden som miljö- och 
hälsoskyddet omfattar.)  

 Serveringstillstånd (Nyansökningar, ägarskiften och utredning av ev. brister enligt 
alkohollagen samt löpande tillsyn i form av oanmälda besök. Stadigvarande och 
tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten.) 

 

Serviceområden (övergripande faktorer (totalt och inom varje myndighetsområde) som 

sammanfattar kundernas upplevelse av kommunens service) 

 Tillgänglighet 

 Information 

 Bemötande 

 Kompetens 

 Rättssäkerhet 

 Effektivitet 

 

 



 

 

 

NKI 2016 - Nöjd-Kund-Index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Övergripande resultat 

 Svarsfrekvensen uppgår i undersökningen totalt till 30 % vilket är att betrakta som 

relativt lågt för att generalisera resultatet till samtliga företag. Det är dock en 

godkänd nivå för "löpande Insikt" och en tydlig indikation och tillräckligt för att ta 

beslut om åtgärder och sätta upp mål. 

 Hällefors kommuns NKI för företag uppgår till 68 vilket är ett godkänt resultat. 

Resultatet är oförändrat jämfört med 2014. 

 Högst omdöme ges bemötande med index 82. Samtliga serviceområden ligger 

samlade med ett index på mellan 60-82. 

 Sett till myndighetsområden ges livsmedelskontroll högst betyg (71) medan bygglov 

(61) ges lägst betyg.  

 

Serviceområden 
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Ladda hem app för felanmälan 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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.  

 

 

   

 

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


 

 

 

Översiktsplan och LIS processen 

 

 

 

 

 

 

  

Mikael Pulkkinen, fastighetskoordinator, Hällefors kommun rapporterade  

Om arbetet med ny översiktplan och LIS processen, Landsbygdsutveckling i strandnära 

läge. 

 

Planförslaget finns tillgängligt på: 

Biblioteket i Hällefors, 

Stationsvägen 1 

Biblioteket i Grythyttan, Torget 3 

Kommunhuset Hällefors 

www.bmb.se  

 

21 juni 

Drop-in kl. 16-19 

Hällefors bibliotek 

http://www.bmb.se/ovrigasidor/nyheter/nyheter/forslagtilloversiktsplanmedtillhorandetillagggallandelandsbygdsutvecklingistrandnaralagenlisforhalleforskommun.5.5bdb4f15aa7bd64cd49e8.html
http://www.bmb.se/ovrigasidor/nyheter/nyheter/forslagtilloversiktsplanmedtillhorandetillagggallandelandsbygdsutvecklingistrandnaralagenlisforhalleforskommun.5.5bdb4f15aa7bd64cd49e8.html
http://www.bmb.se/ovrigasidor/nyheter/nyheter/forslagtilloversiktsplanmedtillhorandetillagggallandelandsbygdsutvecklingistrandnaralagenlisforhalleforskommun.5.5bdb4f15aa7bd64cd49e8.html


 

 

Nya företag i kommunen 
 

 

 

 

 

Företagspresentaion: LK Flyfishing Academy 

  

 I år fram till sista april fick kommunen 13 st. nystartade företag. Av dessa var 9 st. 

aktiebolag och 4 st. enskilda företag. 

Förhoppningsvis håller trenden i sig så att vi slår vi förra årets resultat som var 32 

nystartade företag. 

 

Leo Kiuru presenterade sitt företag LK Flyfishing Academy AB. 

I 40 års tid har Leo hållit på med flugfiske. 

Under alla år har han träffat massor med folk som tycker det ser roligt ut men att det 

verkar vara svårt. Så för de flesta blir det inte mer än en tanke. 

Det är där Leos företag kommer in. Man får tillgång till komplett fiskeutrustning och får 

lära sig att kasta. Testa en annorlunda aktivitet! Han tar gärna emot grupper, 

teambildning m.fl. för en rolig stund, en aktivitet. 

Tanken är inte att man ska bli utbildad i flugfiske utan att man har kul. 

Enligt Leo är flugfisket det ultimata mindfullness som finns. 

Inom en månad kommer LK Flyfishing´s webbsida att vara klar.  

 



 

Hans Wirback presenterar sitt företag AB Grythyttans Handelskompani 

Hans köpte Magasinsgatan 6, Grythyttan (f.d. återvinningsstationen) för att bygga en 

butik/kontor på platsen. Han kommer att driva en butik med hantverk, byggnadsvård och 

inredning och kommer även att erbjuda redovisningstjänster. 

17/5 sattes spaden i backen för bygget och förväntas vara klar 1:a advent. 

1:a personen är anställd och man har redan en kund i bokföring och redovisning. 

Dressingaraget vid järnvägen har Hans rivit för hand och tagit hand om. Stora delar av 

inredningen har skänkts till Hembygdsföreningen i Hällefors, andra delar till Grythyttans 

station och konstiga järnvägsgrejor har skänkts till en Smalspårsförening i Uppsala. 

Idén är att dressingaraget kommer att återuppstå tillsammans med butiken i en 

byggnadsvårdstanke. Inte lika stor på grund av att 30% materialet hade ruttnat. 

Hans vill innerligt tacka Mikael Pulkkinen, Gabriela Kloth och politiken som gjort ett bra 

jobb. Till och med byggnadslovet gick snabbt att få – bara 5 veckor! 

 

 

 

 

 

Företagspresentation: AB Grythyttans Handelskompani 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

Petra Hofwander Edberg, affärsrådgivare på Almi informerar 

om Almi företagspartner som är ett offentligt finansierat bolag som jobbar med 

rådgivning och lån till små och medelstora företag. 

Framöver kommer Almi att rikta in sig lite mer mot: 

 Rådgivning i grupp. Det har visat sig, när man testat mot några företag, att när 

5-6 företag får komma ihop och diskutera olika frågor blir det väldigt mycket 

bra som händer. 

 Rådgivning enskilt. Kan handla om ren coachning eller att man behöver 

stöttning i olika frågor. 

Det som är nytt är att tidigare har det funnits färdiga paket men nu kan man plocka 

delar som passar just ditt företag. 

Mentorverksamheten kommer att fortsätta så att man under ett år kan få en mentor som 

bollplank. 

Och Almis Företagslån som vänder sig till små och medelstora företag i alla branscher 

kommer man att fortsätta med. 

Hör av er till Almi och boka ett helt förutsättningslöst möte och titta på vad som är just 

era behov. Vad behöver ni för att nå era mål? Almi hjälper till att göra den resan lite 

lättare. 

 

 

Vad händer på Almi? 

 

  



 

Magda van Almenkerk från Företagsföreningen i Hällefors uppdaterade lite om 

Årets företagare 2017 

blev Lasse Thörnblom – Bergslagshus i Grythyttan AB.  

Årets uppmuntran 2017 
Agniezska Piwonska- Samsel på Hjälpande hand/ Dinx 
Stipendiet som följer med utmärkelsen Årets uppmuntran är på 3 000 kronor som ska gå 
till en valfri utbildning. 

På föreningens årsmöte i år beslutades att den planerade företagsresan till Prag 
kommer att gå av stapeln i april 2018. Så man hoppas att riktigt många företagare vill 
följa med och nätverka 

 

 

Vill ditt företag spara pengar på energieffektivisering? 

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. 

Just nu finns det stödmöjligheter för företag som aldrig förr! 

Små- och medelstora företag - prioriterad målgrupp för EU 

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 

 

 

 

 

Aktuellt från Företagsföreningen Hällefors 

  



 

I guiden hittar du vandringsleder som man kan gå på en dag – med olika 

svårighetsgrader. 

Mer information hittar du på www.bergslagen.se 

Hällefors kommun 

vill önska er alla en trevlig sommar! 

 

 

Destination Bergsslagens nya Outdoor-satsning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa Företagarfrukost är den 27 september. 

 

 

 

 

 

 

 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 

2017-06-09 

http://www.facebook.com/hellefors.se
mailto:kommun@hellefors.se

