
 
 

   

Företagarfrukost 2019-02-27 
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 27 februari kl. 07.30 – 09.00 
 

Till årets första företagarfrukost kom 58 deltagare. 

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

 
Gabriela berättar att kommunen under året kommer att bjuda in till mindre 
frukostmöten/runda bordssamtal med 2-4 företag per gång, syftet är att i en mindre grupp 
tillsammans med kommunledningen få möjliget att lyfta viktiga utvecklingsfrågor. 
Hör gärna av er om ni är intresserade att vara med.  

Aktuellt från kommunen.  
 

  

Tommy Henningsson, Kommunchef i Hällefors kommun  
 

När det gäller näringslivsarbetet så gäller fortsatt fokus kring kompetens- och 
arbetskraftsförsörjning, attraktionskraft, nyföretagande och kommunservice. 
Som kommunchef jobbar man med många målområden. Näringslivsutveckling är den 
starka drivkraften för att få tillväxt och utveckling, just nu lägger vi extra kraft på  
besöksnäringen och turismen.  
 
Grunden i näringslivsarbetet just nu är: 
 

• Kompetensförsörjning 
Man behöver lägga mycket kraft på att öka tillgången på kvalificerad arbetskraft 
och breddad rekrytering. Hur får vi förbättrade utbildningsmöjligheter för våra 
invånare? 

• Attraktionskraft 
Bilden av Hällefors är jätteviktig, vi jobbar på att utveckla, förändra och förbättra. 
Vi vill locka till oss fler nya invånare och företagsetableringar. Våra besökare 
behöver få en bra bild av Hällefors.  

• Samhällsutmaningar 
Som kommun ska man ha framtidstro och jobba med utbildningsinsatser för att 
tillgodose arbetskraftsefterfrågan. Men det ska också finnas ett 
samhällsengagemang – hur får man fler att känna det och engagera sig i 
samhällsutvecklingen? 
 

Näringslivsfrukost är ett sätt att informera och sprida engagemang.  
Det finns andra viktiga samhällsutmaningar. Det ena är ekonomin men det handlar också 
om människor som lever i segregation och om riskmiljöer för unga. 
 
 
 
 
 



 

 

Forts. Aktuellt i kommunen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentation av kommunens nya HR-chef 

 
 
  

Framgångsreceptet och ambitionen från Tommy Henningsson är att kommunen 
tillsammans med företagen arbetar med möjligheter och samhällsutmaningar. 
 
Kommunens roll i näringslivsarbetet är att vara en stödjare och möjliggörare via ett 
strategiskt och långsiktigt arbete.  
Kommunen ska vara en framträdande aktör i samverkan, tillsammans med t ex 
företagarna, intresseorganisationer som företagarföreningen, Örebro universitet m fl. Det 
finns mängder av samspelsaktörer som bör fångas in för att det ska leda till framgång.  

Vad gjordes under 2018? 

• Spana vägen mässan i samverkan med näringslivet. 900 elever besökte mässan. 
Nästa mässa blir januari 2020. 

• 37 nya företag startade i kommunen 

• Ett stabilt Ovako 

• Fortsatt förbättrad förflyttning på Näringslivsrankingen 

• Pris som mest lönsamma tillväxt i länet efter Lekeberg (SYNA) 

• Seminarium om offentlig upphandling 

• Ökad samverkan med Örebro universitet 

• SM i yxkastning och världsmästarinna i styrkelyft 

Vilka är de förenade faktorerna för tillväxtkommuner?  Arena för tillväxt beskriver bl a 
följande punkter: 

1. Ledarskapet 

2. Vilja och förmåga till prestigelöst samarbete mellan kommun och näringsliv 

3. Balans mellan det visionära och det mer situationsanpassade utvecklingsarbetet 

4. Modet att hålla fast vid den gemensamma strategin även om det inte går spikrakt 
uppåt 

 

Presentation av nya HR-chefen Ann Karlsson som började 1 oktober. 

Nästan allt man gör handlar om kompetensförsörjning. Man vill ju ha bra chefer och ledare 
som kan ta hand om arbetsmiljö, lönefrågor m.m. 
HR har också fått uppdrag att titta på central bemanning 



 

 
Mer information från kommunen 
  

 

 

 

 

 

 
 
Filmen om Hällefors - Grythyttan 
 

 
 

 
 
 

 

Workshop  Näringslivsstrategi 

 
   

Kicki Johansson, Kultur- och fritidschef, Hällefors kommun 

Kicki påminner om de 3 stipendierna som delas ut varje år. Ledar- kultur- och 
idrottsstipendium. Kommunen vill gärna få in fler nomineringar till de olika 
stipendierna. Kriterier för nomineringarna finns på kommunens hemsida. 
10 mars är sista dagen för nomineringarna. 

Kicki informerar och välkomnar alla till  utställningen som pågår i kommunhuset 
"Finland finns inom mig" 

Boosta Hällefors är en satsning på fysisk aktivitet och rörelse samt en hyllning till 
föreningslivet. Örebro läns idrottsförbund vill göra ytterligare en sådan vecka under 
hösten. Kicki vill ha tips och idéer på aktiviteter eller om man vill vara med och 
samverka under Boosta-veckan i början av september. 

 

Workshop Näringslivsstrategi 7 februari på Grythyttans Gästgivaregård 

Alla företagare var inbjudna för att vara med och lägga grunden till en ny 
näringslivsstrategi. Det var 50 deltagare sammanlagt. Drygt 30 företagare, politiker, 
tjänstepersoner och intresseorganisationer, LRF, Svenskt Näringsliv, och 
Företagsföreningen i Hällefors. 

Man jobbade i 8 blandade grupper med företagare, politiker och tjänstepersoner i alla 
grupper. 

Fokusområden:: 
- Kompetensförsörjning och arbetskraftsförsörjning 
- Bilden av Hällefors - Vår attraktionskraft 
- Kommunservice - Vem är vi till för? 
- Nyföretagande och entreprenörskap 

 

 

Länk till kommunfilmen Välkommen till Hällefors - Grythyttan: 
https://youtu.be/2ivVGTWjcl8 
Filmen får användas fritt för att informera om vår kommun. 

Kom gärna med tips på hur en informationsbroschyr om Hällefors skulle kunna vara 
utformad. Vad tycker du ska lyftas fram? 

 

https://youtu.be/2ivVGTWjcl8


 

 

Forts. Workshop Näringslivsstrategi 

 

 

 

 

 

  

En del var att titta på vad det kostar att göra saker och ting. Vad tar lite tid och kostar lite 
pengar? Vad tar lite tid och kostar mycket pengar? 
Respektive grupp jobbade med att komma med förslag på vad man skulle kunna göra. 

 

 

 

 

 

 

Några axplocka av förslagen: 

- Bjud in företagen till skolan 
- Intervjua skolbarn om vad som är positivt med kommunen 
- Utveckla den kommunala servicen 
- Utveckla och satsa på utbildning med tydlig koppling till näringslivet 
- Bygdens stolthet och invånares självbild - känna området för att kunna tala väl om den: 
ökad kapacitet/förmåga att förmedla stolthet/kunskap om området. Marknadsför 
kommunen i bild och video samt ambassadörer och influensers. Utbildning i värdskap 
och bemötande (med hjälp av RHS) 
- Mentorprogram för nyföretagare 
- Sommarbuss och kultur/föreningscentrum 
- Koordinator för nyföretagare  och företagshotell 
- Estetisk/skönhetsråd. Bilden av Hällefors 
- Yrkeshögskola för kockar 
- Bostäder - fler bostäder med fokus på lägenheter 
- "Äktenskapsmäklare/personalpool" 
- Vägar 
- Bilden av Hällefors och rekrytering 
- Satsa på de nyanlända och förbättra integrationen 
- Företagssafari - ta med studenter till företagen. 
- Flytta till Hällefors - "Rädda en Örebroare" 

 

 

Vägar mot Örebro, 
Karlskoga, 
Kopparberg. Uträtning 
av kurvor, Bredare 
vägar. 4-5 år. ”mental 
breddning”? 1-2 år 
Högre prioritering av 
vägunderhåll 
(prioritetsklass) av 
vinterväghållning. 
Nästa vinter  

 

Politiken driver på, 
näringslivet hjälper till 
med underlag och ligger 
på. Främst de stora 
bolagen med mycket 
transporter. Glöm inte 
virkesterminalen 

Samhällsstrateg och 
Näringslivsstrateg. 

Se aktivitetsbollen Säkra vägar, bättre och 
effektivare transporter, 
lättare pendling, bättre 
för sjuktransport och 
räddningstjänst  

Vägar  



 

 
 

Forts. Workshop Näringslivsstrategi 

  
Hur gå från ord till verkstad 2019? 

 

Beslutsprocess för antagande av ny uppdaterad Näringslivsstrategi. 

 

 

Kommunen har 2016 tagit beslut om en näringslivspolicy som man jobbat efter. Man har 
i näringslivsrådet prioriterat vad man skulle jobba med, i första hand  attraktionskraften. 

7 februari började man först att titta i backspegeln - vad är det som gjorts hittills? Var står 
vi idag? Resan med företagsklimatet ger bra avtryck utåt. Med ren backspegel så jobbade 
man på med blick mot framtiden genom vid framruta. 

Nya enkäten från Svenskt Näringsliv kommer senare i vår - där får man reda på hur vi 
ligger till nu. Förra året var det 80 företag som svarade. 



 

 

Presentation av projekt Visitor Center Södra Hyttan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alexander Baker, Egenföretagare i Hjulsjö. Jobbar med Naturguidning, miljö- och 
naturvård, drönarfotografering. 

Bergslagens Visitor center kommer att startas i Södra Hyttan, Bredsjö. Det är en satsning 
på turism. Man har sett att turismen ökar väldigt mycket och det finns stor potential att 
uppleva naturen i kommunen. 

 
Det man vill göra med Visitor centret är att stödja småföretagare att kunna arbeta och 
livnära sig på turism. 
Invigning av centret kommer att ske år 2020.  

Södra Hyttan är en by i Hjulsjö socken. Själva hyttområdet ägs av den ideella föreningen 
SHOIF - Södra Hytt Områdets Idé Förening.  

Globalt sett är 1 av 10 arbetstillfällen baserade på turism. Turismen ökar med 67% globalt 
sett och i Sverige är det lite mer än så. Stor potential finns i Bergslagen att öka turismen. 
Turismen är en större del av BNP än t.ex. skogsnäringen och det ökar från år till år. I 
Bergslagen satsar Destination Bergslagen väldigt hårt på att marknadsföra vår natur. Så 
det finns stor anledning för människor att komma hit. För turister är 3 timmar från 
Stockholm ingenting. 

 Varför ett Visitor Center i Södra Hyttan? 
 Man vill knyta guider, upplevelser och andra aktiviteter, mat och boende till en fysisk 
plats dit turisterna kommer. Man vill vara som ett "naturrum". Det finns 33 naturrum i 
Sverige. Man vill vara den plats dit turisterna kommer för att få hjälp och få svar. 
 
I Södra Hyttan finns Bergslagens största Bokloppis med tusentals besökare per år. Öppet 
6-7 helger/år. 
Man arrangerar även HyttDreva - en världsmusikfestival med internationella artister. 
Till Galleri Södra Hyttan bjuds lokala och inbjudna gäster in med nytt tema varje år. 
Transformatorn - ett Bergslags-SPA med torrbastu, badtunna och ångbastu.  
Södra Hyttans Ullcenter där man förädlar den lokala ullen och skapar väldigt fint 
hantverk. Aktiviteter året om. 

En vision om framtiden och Visitor Center. 

• Man vill ge lokala företag möjlighet att leva på turismen 

• Man vill erbjuda utbildningsmöjligheter 

• Man vill samverka 

 

 

 



 

 

Destination Bergslagen 

  Gabriela Kloth informerar 

Några av destinationens kommande erbjudanden till besöksnäringen i Bergslagen: 

14 mars Bergslagsting i Grythyttan 
10 april Hollandstema med Visit Sweden NL i Lindesberg 
7-11 maj Bergslagens Stockholmsvecka 
23 maj Värdskapsresa i Bergslagen 
24 juni- 7 juli Bergslagens Familjeveckor 
13-14 juli Bergslagens Loppishelg  

7-11 maj Bergslagens Stockholmsvecka 
Destination Bergslagen drivs av Hällefors, Nora, Lindesberg och Ljusnarebergs 
kommuner. I maj är det tänkt att man ska vara på plats i Stockholm en hel vecka. 

 

8 & 9 maj har man stora möjligheter att nå ut som företagare och kan försöka få 
"återvändare" att komma tillbaka till orten för att se vad som finns här. Det kan i sin tur 
generera i arbetstillfällen och kompetensförsörjning.  

VI BEHÖVER DIN HJÄLP! 
VILKA FINNS I DITT NÄTVERK SOM KAN VARA AKTUELLA ATT BJUDAS IN 
TILL Bergslagens Stockholmsvecka 2019! 
En nyskapande kraftsamling för att öka den förflyttade köpkraften till Bergslagen. 

# Vi ska på ett aktivt sätt kommunicera med utflyttade bergslagsbor. Genom AW-
aktiviteten får man chans att på plats i Stockholm möta sin hembygds entreprenörer och 
visa upp för sitt nätverk och vänner hur fantastiskt Bergslagen är.  
# Konkreta, spännande erbjudanden och lokala smaker ska ge mersmak och ett tydligt 
resultat, redan år 2019. 

Tipsa gärna ert nätverk om After Worken! 

Man har under hösten gjort en förstudie kring turismens utveckling och möjligheter i 
Hällefors kommun. Förstudien finns att läsa under Näringsliv på kommunens webb. 
Politiken har gett i uppdrag att ta fram en tursimstrategi för Hällefors. 
Vi är en del i Destination Bergslagen men vi måste veta vad vi har - vad står vi för. 



 

Pitch av Nya företag 

 
 

  

I Salong Kyrkbacken i Grythyttan finns 3 st. nyöppnade företag.  

Nagelrum 16 som drivs av Emelie Samuelsson. Emelie är diplomerad nagelterapeut  och 
gör gelénaglar och så småningom även akrylnaglar. Vill man inte ha extrema naglar så 
finns även möjligheten att bara stärka upp sina naglar så de inte spricker eller blir randiga 
m.m. 

Medicinsk fotvård med Anette drivs av Anette Hautanen. Hon har jobbat i kommunen i 
över 35 år och nu ville hon göra något annat och förverkligade sin dröm. Hon studerade 
på Axelssons i Stockholm och gick ut i november 2018. 
Hon får jobba med det mesta bl.a. diabetes- och psoriasisfötter- och får använda kniven  
Även massage och vanlig fotvård finns att få. 
På grund av mycket hembesök så finns hon inte alltid på plats men hon jobbar även 
kvällar och helger. 

Care by Rebecka Hudvård drivs av Rebecka Hautanen. 
Rebecka är en auktoriserad spa- och hudterapeut. Hon har studerat på Elisabethsskolan i 
Stockholm 2017-2018. Hon erbjuder allt från fransar och brynfärg, fransförlängning, 
ansiktsbehandlingar till hudanalyser. Arbetar med Elisabeth Arden produkter. 

Planer finnspå att skaffa en bokningssida men än så länge kan man boka via 
mobilnummer eller mail. Företagen finns även på Instagram och FB.  

 

 

 

   

 



 

Företagsföreningen i Hällefors har ordet 

  

Tobias Nygren presenterar - Resultat av enkätundersökning december 2018. 
- Digital enkät på mail 
- Av ca 70 medlemmar i Företagsföreningen i Hällefors svarade 35 st. företagare på 
enkäten 
- 50% är ett bra resultat i en undersökning! 

1. Vilka branscher verkar medlemmarna i? 

 
2. Hur många jobbar i medlemsföretagen? 

 
3. Hur mycket omsätter medlemsföretagen? 
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Medlemmar verkar inom olika branscher 

Annan serviceverksamhet Handel
Hotell- och restaurangverksamhet Transport
Tillverkning Byggverksamhet
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Antal anställda - procentuell fördelning 

Ensamföretagare 2-5 anställda 6-10 11-20 fler än 20 anställda
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Omsättning- Procentuell fördelning   

mindre än 500 000 kr 500 000 - 2 miljoner 2 -5 miljoner

5-10 miljoner 10-20 miljoner mer än 20 miljoner



 

Forts. Företagsföreningen i Hällefors har ordet 

  4. Vilka utmaningar vill medlemsföretagen ha stöd med? 

 

5. Omsättning om 3-5 år? 

 

6. Vilka fördelar finns att ha företag i kommunen? 
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Tre största utmaningar  

Marknadsföring Personalfrågor & rekrytering Sociala medier
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Hur ser företaget ut om 3-5 år? 

Företaget har blivit större Samma omsättning som idag

Företaget är mindre
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Vilka fördelar finns med att ha företagets 
verksamhet i Hällefors kommun? 

Platsen Lokalerna Logistik Privatlivet



 

Forts. Företagsföreningen i Hällefors har ordet 

  7. Vilka nackdelar finns att ha företag i kommunen? 

 

8. Vad vill medlemmarna att Företagsföreningen i Hällefors ska fokusera på? 
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Vilka nackdelar finns med att ha 
företagets verksamhet i Hällefors 

kommun? 

Platsen Lokaler Logistik Privatlivet
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Vad ska Företagsföreningen i Hällefors   
fokusera på? 

Lobbyverksamhet för företagsfrågor

Kunskapsbank och stöd tillsammans med kommunens tjänstemän

Spännande föreläsningar

Arrangera evenemang och mötesplatser för nätverkande



 

Lindamarie Brandt, Pihlskolan informerar 

  
Lärcenter är en studieplats där distansstuderande inom vuxenutbildningen kan möta andra 
och sitta och studera tillsammans med pedagogiskt stöd. Det är också en plats där 
studerande som läser på universitet och högskolor kan göra distanstentor. 

Det man verkligen jobbar med inom vuxenutbildningen är kompetensförsörjning. 
Det finns 4 yrkesvux-spår: Restaurang och livsmedel, Industriutbildning, Distans - 
Undersköterskeutbildning och barnskötare. 

 

 

Välkommen på nästa 
möte den 19 april 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hällefors kommun 
Besöksadress: Sikforsvägen 7 
Postadress: 712 83  Hällefors 
Telefon: 0591-641 00 (växel) 

Växelns öppettider: 
mån–tors 07.30–12.00, 13.00–16.30 

fre 07.30–12.00, 13.00–15.00 
E-post: kommun@hellefors.se 

2019-03-08 

 

Bjud in eldsjälar och 
entusiaster 

till våra företagarfrukostar! 

   

 

mailto:kommun@hellefors.se

