
 
 

  

Företagarfrukost 2016-11-02 
Minnesanteckningar 



 

 
 
Frukostmöte för företagare 
Café Christina 2 november kl. 07.30 – 09.00 

 

Till årets sista företagarfrukost kom ca 62 deltagare. 

 

 

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

 

 

 

Aktuellt från kommunen.  
 

  

Christina Johansson, kommunstyrelsens vice ordförande i Hällefors kommun 

informerade om några saker. 

 

 

 Inflyttningen till Formens Hus senareläggs till början av februari 2017 för att 

hinna säkra upp lokalerna. Det händer mycket i vår omvärld vilket innebär att 

våra offentliga lokaler måste säkras upp enligt föreskrifter. 

 Vi har startat upp och påbörjat kompetensförsörjningen och 

kompetenshöjningen. Det kommer att påbörjas en utbildning för alla 

kommunens chefer. Det är bra, viktigt och angeläget att säkra upp så att hela 

organisationen stärks upp hela vägen uppifrån och ner. 

 Vår kommunchef Ola Ström har sagt upp sig. Han kommer att ha andra 

arbetsuppgifter under sin uppsägningstid. Redan nu har det påbörjats en 

rekryteringsprocess för att rekrytera en ny kommunchef. Det har utsetts en 

arbetsgrupp som kommer att jobba med det och dom kommer att ta hjälp där 

dom behöver det för att säkerställa rekryteringen. 

 



 

 

Den nya regionbildningen – Region Svealand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Magnus Persson, Senior Rådgivare, regional utveckling Region Örebro län 

berättade om den nya regionbildningen. 

Det här med län, landsting och regioner m.m. har kommit och gått genom åren. Axel 

Oxenstjärna började på 1600-talet. Då hade vi naturligtvis landskapen, men han behövde 

skatteintäkter till 30-årgia kriget och han tyckte inte att fogdarna skötte sig runt om i 

Sverige. Då bestämde han sig för att det behövdes något nytt – och då införde han 

landshövdingar. Landshövdingarna skulle hålla reda på småfogdarna som samlade in 

pengar från allmogen men inte var så duktiga på att skicka det vidare till Kronan och 

staten. Fogde och Landshövding har hänt ihop lite sedan dess. Landshövdingen är ju 

statens företrädare i våra län.  

I slutet av 1800-talet fick vi Landsting. Man behövde få ordning på hälso- och sjukvården 

men också på lite annat. Man ville ha nya metoder i jordbruket och en del andra saker och 

man kände att de 2500 kommuner som fanns på den tiden inte riktigt klarade av att ta sig 

an de uppdragen. Man behövde då något mellan staten och kommunen och då kom 

Landstingen. 

Sjukvården, i mitten av 1960-talet, organiserades nu i större regioner. I vår del av landet 

är det 7 län/landsting som jobbar tillsammans, och har gjort så i 50 år ungefär, för att 

säkerställa en bra sjukvård. 

 

Det bildades ett regionförbund, som Magnus hade förmånen att vara chef över ett antal år. 

Där kommunerna och landstinget tillsammans jobbat med regionala utvecklingsfrågor. 

Det har jobbats mycket med projekt här i Hällefors kopplat till bland annat måltid och 

design.  

Det han vill säga med allt det här är: att ändra på den regionala indelningen, är ingen 

jättestor och unik händelse. Det är någonting man gjort över årens lopp. 

För ca.10 år sedan kom en jättetjock utredning skriven av Mats Svegfors, landshövding i 

Västmanland. Han skrev utredningen tillsammans med ett antal parlamentariker, 

riksdagsledamöter m.fl. Där kom man överens om, tvärs över alla partier, att vi behöver 

få en organisationsförändring. Vi behöver 6 eller 8 nya regioner som kan ta hand om 

frågorna som finns mellan stat och kommun. För dom 21 län vi har idag är för små. 

Utredningen skickades ut på remiss och i princip alla, förutom några landshövdingar, 

tyckte att detta var bra. 

Vad hade man för argument för det? Jo – vi rör oss. Man rör sig till olika orter. 

Vardagsgeografin för människor är idag mycket större än de ganska små län vi har – 

åtminstone dom vi har här i Mellansverige. Dom är också mycket större än den egna 

kommunen i de allra flesta fall. 

Det innebär att pratar vi kollektivtrafik, pratar vi utbildningsmöjligheter, pratar vi 

arbete/jobb så är det inte dagens regioner som är relevanta. Utan man rör sig på ett helt 

annat sätt. 

 



 

Fortsättning Magnus Persson: Den nya regionbildningen – Region Svealand 

Hälso- och sjukvård – det behövs betydligt större organisationer för att få ordning på 

hälso- och sjukvården.  Cancervården i Sverige idag är redan upporganiserad i 6 regioner. 

Det är inte Örebro läns landsting som själv bestämmer hur cancervården ska se ut i vårt 

län utan det gör man tillsammans med 6 andra län  

Idag lever mer än hälften mer än hälften av Sveriges invånare i 3 stora regioner: 

Stockholm, Västra Götaland och Skåne. 52% av Sveriges befolkning finns i dom 3 

regionerna. Och den urbanisering som det är - den har redan skapat en slagsida. När dom 

tre bestämmer sig så har vi andra 18, som har ungefär 3 % av befolkningen i varje län, var 

och en inte mycket att säga till om. Utan vi får ett väldigt fokus på vad som händer i dessa 

storstadsområden och hur det ska hanteras där. Titta på bostadspolitiken till exempel - där 

allt fokus nästan ligger på hur man ska få till bostäder i storstädernas inflyttningsområden 

och väldigt lite handlar om hur man ska säkerställa en bra bostadsförsörjning i Hällefors, 

Filipstad eller dylikt. 

Dom 3 regionerna tänker nog inte bli mindre. Och för att få samma plattform för att 

diskutera med staten och andra statliga myndigheter så finns det ett behov av att skapa 

jämnstarka regioner. Regioner som också kan föra talan på samma sätt. 

Demokratifrågan avhandlas jättemycket. Nu blir det mycket färre förtroendevalda, det blir 

fler invånare som ska ha samma politiker och det blir svårare att känna sina politiker. 

Så kan det bli. I Västra Götaland är man ca.2 miljoner invånare - där har man ett 

fullmäktige på 149. I Örebro län är vi 250-300 tusen invånare och ett fullmäktige på 71. 

Så det är klart att det blir skillnad.  

Det finns också en annan aspekt av det här med demokrati och det är att staten mer och 

mer flyttar över uppdrag från sina egna myndigheter till det regionala parlamentet. I den 

mening kan man säga att frågorna kommer närmare när de kommer till den regionala 

miljön. Men staten är inte beredd att flytta frågor till oss mindre landsting, mindre län. 

Och det finns ett starkt tryck från Skåne och Västra Götalän att få ta över fler frågor - där 

får man känna att man är närmare medborgarna än vad statliga myndigheter är. På det 

sättet kan man säga att man får ner frågor från nationella nivån till den regionala nivån 

och man kommer närmare medborgare och människor.  

Staten på regional nivå har gjort detta för länge sedan. Vi har ca.450 statliga myndigheter 

i Sverige. Det är en som använder länen som indelningsgrund idag - Länsstyrelsen. 

Det finns ingen annan myndighet som jobbar med sakfrågor som använder länen som 

indelning. Dom har redan gjort de här "storregionerna".  



 

  

Fortsättning Magnus Persson: Den nya regionbildningen – Region Svealand 

Allt det här sa man i Ansvarskommittén. Allt det ställer man sig bakom i remissvaren för 

5-6 år sedan. Ansvarigt statsråd Ardalan Shekarabi sa: Nej, nu ställer vi oss inte frågan 

längre Varför? Utan nu ställer vi oss frågan Hur? Hur ska vi göra det här? Så att vi får 

färdigt. Att vi som bor i den här halvan som delar på 18 olika län också får möjlighet att 

jobba på det sätt man gör i Skåne, Västra Götaland och Stockholm. Då gav man Barbro 

Holmberg (tidigare landshövding i Gävleborg och statsråd) och Kent Johansson (var med 

och byggde opp Västra Götalands Regionen och suttit i EU-parlamentet) i uppdrag att rita 

en karta, prata med folk runt om kring, och lägg ett förslag: hur ska det här se ut? Se till 

att Staten och Länsstyrelserna får ordning på sin organisation på den här mellannivån 

mellan kommuner och stat. 

Nu ligger det ett förslag: 3 st. regioner vill man gå före med 2019. Sydsverige och 

Stockholm har man inte kommit igång med på samma sätt. Det har inte funnits samma 

plattform för att redan nu göra det här. Ett Stornorrland, ett Svealands län med 6 av 

dagens län och ett Västra Götalands län där Västra Götaland och Värmland ska gå 

samman. Förslaget är "Landsting 2019" och "Länsstyrelsen 2018". Prognosen är nog att 

allt kommer att ske 2019 om det blir som förslaget.  

 

Svealands län, om det blir verklighet, så nästa gång ni går och röstar så landar inte era 

röster i Örebro län utan Svealands län. Då är det 2 miljoner invånare i 64 kommuner. 

Jätteviktigt för Hällefors att vara med i processen. Hur ska en mindre kommun i kanten av 

den här regionen säkerställa sitt inflytande och verkligen var med i de regionala 

diskussioner som kommer att ske. 

 

Det här har varit ute på remiss och svaren har lämnats in. Regionfullmäktige var väldigt 

tydliga, även om det inte var en enhet så var det en majoritet som sa att: fullfölj 

reformeringen, se till att gå i mål med det här! Det är i princip bara Länsstyrelse och 

Landsting som inte har gjort detta. Alla andra har gjort det här redan. 

 

Det är OK med den föreslagna Svealandsregionen men det hade varit mycket, mycket 

bättre om Värmland också hade varit med. Men Värmland har inte haft helt enkelt att ta 

ställning och göra sin resa i det här. Dom var väldigt tidigt ute och sa: att vi vill nog 

hoppas på Västra Götaland och då har det blivit en linje som landat i beslutsorganen i 

Värmland.  

 

 



 

  

Fortsättning Magnus Persson: Den nya regionbildningen – Region Svealand 

Så här röstar kommunerna - majoriteterna i de olika fullmäktigeförsamlingarna. Man sa 

nej i Degerfors. Mycket med hänvisning till Värmlandsfrågan. Men i övrigt så säger man 

samma sak: JA - Men det hade varit mycket bättre med Värmland. Det är det svaret som 

är lagt från samtliga kommuner och regioner här. Länsstyrelsen tycker att det här blev lite 

stort som alla andra Länsstyrelser i Sverige i princip. Det blev för få slott att bo på - det 

blev bara 6, det blev inte 21. 

Man diskuterar också väldigt mycket att det blir många kommuner att ha en dialog med 

och att det kan vara en svårighet. I Västra Götaland har man löst det med 49 kommuner.  

Ställningstagande till Region Svealand (161006) 

 

Idag – i början på november är remissvaren inne. Regeringen har nu satt sig med de 

övriga partierna för att se om det går att komma till beslut. Det är nämligen Riksdag och 

Regering som beslutar om detta. Senast före Jul så kommer ministern att säga om det bli 

eller inte. 

På tjänstemannanivå i regionen har man börjat tänka på hur det här ska göras. Det är 

mycket jobb att göra fram till 2019 med att säkerställa allt som behöver göras i form av 

organisation, valkretsar, hela det politiska spelet inför val i september 2018. 

 



 

 
 

Företagspresentation Värmevärden AB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stefan Karlsson, kundansvarig Region Väst presenterar företaget Värmevärden AB. 

Många av orterna har Värmevärden spillvärme på, bland annat i Hällefors. 

I Nynäshamn finns världens enda bioeldade raffinaderi. 

Huvudkontoret ligger i Örebro. Där har man ingen verksamhet 

utan bara kundtjänst och administration. 

 
 

I Hällefors och Grythyttan: 

Antal mätpunkter 340 st 

Ansluten effekt 19 MW 

Försäljning Hällefors 39 000 MWh 

Försäljning Grythyttan   6 000 MWh 

Största kund  11 000 MWh 

Minsta kund  10 MWh 

 

Basproduktion Hällefors 

Spillvärme (Ovako)  2  MW 

Fastbränslepanna 8 MW  

Rökgaskondensering 2 MW  

Spets och reserv Hällefors 

Oljepanna P4  10 MW 

Oljepanna P10 (Ovako) 4 MW 

Gasolpanna P11 (Ovako) 6 MW 

Basproduktion Grythyttan 

Fastbränslepanna 1,3 MW 

Spets och reserv Grythyttan  

Oljepanna  2 MW 



 

  

Fortsättning Stefan Karlsson, kundansvarig Region Väst  

Bränslemix i Hällefors 2015: 

Återvunnen energi 27,1%, varav industriell spillvärme 12% och rökgaskondensering 

15,1% 

Förnybar energi 72,1%, varav sekundära biobränslen 65% och förnybar el till elpannor, 

värmepumpar och hjälpel till distribution 7,1% 

Fossil andel 0,9%   Eldningsolja 0,9% Väldigt bra för miljön att det är så pass liten del. 

Andel spillvärme: Våra grannkommuner i närheten har väldigt låg andel spillvärme 

medan 15% av Hällefors värmeproduktion består av omhändertagen spillvärme. Detta 

tack vare att Ovakos spillvärme tas tillvara. 

Fjärrvärmemarknaden i Hällefors: 

Efter nedgång i volym under senaste åren och med stort fokus på att behålla befintliga 

kunder ser vi nu en liten ljusning i marknadsläget:  

• Nya skolbyggnader byggs 

• Eventuell simhall  

• Tomma lokaler tas i drift igen  

• Ovako behåller valsverket i Hällefors 

 

Vad gör vi i Hällefors för öppenhet och lokalt ansvar? 

Under året har vi: 

• Tagit emot ett flertal studiebesök.  

• Stöttat barn och ungdomar samt den lokala idrotten genom att sponsra bl.a: 

• Hällefors Hockeyförening 

• Momenta  

• Priser till lokala tävlingar 

 



 

 

Vad gör kommunens fastighetskoordinator  

 

 

 

  

Mikael Pulkkinen, Fastighetskoordinator Hällefors kommun berättar för oss om vad 

han gör på jobbet och vad som händer på hans plattform. 

Lite bakgrundsinfo: Mikael Pulkkinen är född och uppvuxen i Hällefors kommun. Gått i 

skola och arbetat hela sitt verksamma liv i Hällefors. Bor med familjen i Sävsjön på en 

liten gård. Jakten är hans stora intresse – vilket kanske inte förvånar i den här 

kommunen. 

Sista tiden på Ovako var han Infrastrukturförvaltare. Han arbetade med fastighet, väg och 

järnväg. 

1/9 2016 började han som Fastighetskoordinator på Hällefors kommun. 

Och då kan man fråga sig – vad gör en sån? 

Han hjälper verksamheterna med lokal- och byggfrågor. Hur ska lokalerna se ut för att 

passa verksamheten? Vara en stöttning till BoAB och lokala entreprenörer i byggfrågor 

Han är kommunens kontaktperson mot: 

BMB i bl.a. bygg- och naturreservatsfrågor där man har mycket ärenden. 

BKT där man just nu håller på mycket med vägar och VA. 

BoAB i och med att dom förvaltar kommunens fastigheter. 

Trafikverket, med tanke på alla ombyggnationer med Resecentret, perronger, nya gång- 

och cykelbron m.m. 

Länstrafiken, bl.a. när det gäller att försöka få busshållsplatser på rätt plats. 

Markägare och företagare i mark/bygg/infrastrukturfrågor. Vi har ju några företag som 

vill köpa mark av kommunen te.x. Då ska han hjälpa dom så långt det går i sådana frågor. 

Han har även mycket kontakt med Länsstyrelsen och Lantmäteri. 

Sen ligger det även i Mikaels tjänst att förvalta Björkskogsnäs ihop med Länsstyrelsen 

som styr mycket där. Även Lindholmstorpet och Krokbornsparken ligger på hans ansvar. 

Han stöttar Krokborns Vänner, som gör allt jobb i parken ideellt, med material och det 

dom behöver. 

På gång i Hällefors kommun 2016 

• Perrongen i Grythyttan klar december  

• Resecenter Hällefors invigning november 

• Gång och cykelbro i Hällefors klar dec/jan 

• Skyltar Hällefors/Grythyttan 

 



 

  

Fortsättning Mikael Pulkkinen, Fastighetskoordinator Hällefors kommun  

 

 

Ritningen på nya gång- och cykelbron. 

Den kommer ju att sträcka sig över järnvägen och det ska vara en fri höjd på minst 2 

meter från kontaktledning. Den kommer att bli 9 meter hör på sin högsta punkt. Man 

har fyllt på 15.000 kubik på av- och påfarterna. Invigningen kommer att ske när den är 

helt klar och det kommer troligtvis att bli i slutet av december. Men med tanke på alla 

kommande helger så är det troligast att det blir i januari 2017. 

Det här kommer även att medföra att kommunen ihop med BKT kommer att fortsätta 

jobba med en plan för säker av- och påfart för bron för gångare och cyklister. Och under 

nästa år kommer det även att fortsätta med lite byggnationer efter Finnbergsvägen. 

Det kommer också att projekteras för en ny gång- och cykelväg vid Hemgårdsvägen förbi 

skolan.  

 



 

 

Nyföretagarcentrum Bergslagen 
 

  
Gunilla Pöchhacker, rådgivare, NyföretagarCentrum Bergslagen berättar om lite om 

vad som hänt sedan starten. 

Nyföretagarcentrum är rådgivning från en företagare till blivande företagare. 

Nyföretagarcentrum är ledande i Sverige - Störst på rådgivning. Det är alltid 

kostnadsfritt, konfidentiellt och objektivt. Man når ca.90% av befolkningen och finns i 

200 av landets 290 kommuner. Verksamheten i Bergslagen öppnades 1 januari 2015 och 

är just nu ett certifierat Nyföretagarcentrum och en diplomerad rådgivare. 

Verksamheten omfattar kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnareberg och Nora. 

Styrelsen är helt ideellt arbetande. Finansieras av företag och kommunerna och finns i 

hela Örebro län - i varje kommun. Man samarbetar väldigt mycket och det är bra att 

man har stöttning. Man behöver ju inte uppfinna hjulet igen.  

Vad har hänt sedan starten 1 januari 2015: 

Gunilla har haft 277 rådgivningar sammanlagt i alla fyra kommunerna. 

Det har startats 63 företag, 7 aktiebolag och 1 ekonomisk förening, 48 enskilda firmor 

och 7 st. handelbolag. 

I Hällefors 40 rådgivningar, Det har startats 9 företag, 1 aktiebolag, 6 enskilda firmor och 

2 handelsbolag. 

Det här är företag som Gunilla har kontakt med, men sen det startas ju firmor hela tiden 

ändå. 

Det är tjänstesektorn som dominerar med ca. 65%. Och den största sektorn är Bygg. Sen 

kommer skönhet/hår och Hälsa/sjukvård/omsorg. Inom handeln är det butik/e-handel 

och restaurang. 

Från idé till ett eget företag - Hur går det till: 

Första mötet brukar vara en kväll med strata eget information eller så bokar man en tid 

med personlig rådgivning. 

Efter rådgivningen kan man få hjälp med att fylla i ansökningarna eller vilka man ska 

kotakta. En Lots eller BMB eller annat som krävs i kommunerna. 

Och när man har startat kan Gunilla vara ett bollplank efteråt. Blev det som man tänkt 

sig? Hur kommer vi vidare? Hur var det där med marknadsföring?  

Det där med att starta företag är ju som att vara förälskad - man tänker bara på en sak. 

Sen är det alltid andra saker som hänger med. 

 

 



 

 

  
Fortsättning Gunilla Pöchhacker, rådgivare, NyföretagarCentrum Bergslagen  

Nyföretagarcentrum har även ett ”Projekt Nyanlända” som KNÖL har ansökt och fått 

medel till från Länsstyrelsen. Ljusnarsbergs kommun är projektägare. 

 Att hjälpa nyanlända att starta företag och fånga upp deras tankar och idéer och 

förklara vad man behöver kunna. Med regler, skatt och moms m.m.  

Känner ni att ni vill vara med och bidra så är Nyföretagarcentrum väldigt tacksamma. 

Det behövs fler partners för att kunna utöka tiden, kunna jobba lite mera.  

Känner ni att ni vill vara mentor för någon? 10 st. av de som startade företag förra året 

vill ha en mentor. Det ingår ett mentorsprogram som vi har ett samarbete med i 

Örebrokontoret som sköter det i hela Örebro län. 

 

Vill ni ha råd och tips kontakta gärna Gunilla 

Har ni nätverk som Gunilla inte känner till och ni tycker att nya företagare kan behöva - 

ta då kontakt med Gunilla. 

DET ÄR NÄRINGSLIVET SOM ÄR I FÖRARSÄTET.  

Styrelsen består av: 

 Ordförande: RosMarie Lundqvist Företagarna Nora 

 Cecilia Jeffner Bergslagens sparbank 

 Martin Huss Egeryds  

 Ulla-Britt Norgren Företagarna Bergslagen 

 Petra Hofwander ALMI 

 Anne Resare Lindesbergs kommun 

 Mikael Haapala Ljusnarsbergs kommun 

 Gabriela Kloth Hällefors kommun 

 Klas Brynte Nora kommun 

Rådgivningen är för alla. Har ni en stor eller liten tanke - spelar ingen roll. 

En fråga: Hur fungerar det med mentorer? 

 Svar: Det finns många olika mentorsprogram. Almi har ett - dom kontaktar man när 

man hållit på i ca.3 år. Då kan man få en kontakt från ALMI och det kostar en liten slant. 

 Men en mentor från Nyföretagarcentrum är gratis och det är i startskedet. Att man kan 

få en mentor från en etablerad företagare och få hjälp och stöttning under resans gång. 

Har man en mentor att bolla med så är det ju också säkrare att företaget blir hållbart 

och finns kvar. 

GABRIELA: Tänk igenom när ni drog igång - alla frågor ni skulle velat ha svar på. Har ni 

möjlighet att avsätta en stund? Anmäl er gärna som mentorer! Det finns nystartade 

företag som efterfrågar mentorer!  

Våga ta chansen - ta möjligheten att testa att vara företagare.  

 

 

 

 



 

 

Företagsklimatet i Hällefors kommun 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Gabriela Kloth, Näringslivsstrateg, Hällefors kommun informerar om Företagsklimatet 

i Hällefors kommun 2016. 

20 september skulle siffrorna släppas av årets företagsranking. Vilken besvikelse  

Men AnnaHelena Jernberg, KS-ordförande såg det positivt: Nej, vi är ju jättebra - vi är ju 

inte på sista plats längre. Nej det är vi inte: från 290 plats till 287:e. Men för mig var det 

en stor besvikelse. 

Carl Hulterström, regionchef på Svenskt Näringsliv i Örebro län, träffade Näringslivsrådet 

och gick igenom undersökningen. Gabrielas fråga till honom: Hur svårt kan det vara? Carl 

svarar att det är en resa att göra, det måste få ta tid. 2011 låg Ljusnarsbergs kommun 

bland de sista. Dom har jobbat medvetet med att ta sig upp - och de ligger idag på 76:e 

plats och ökade från förra året med 19 placeringar.  

Det är en attitydundersökning som inte mäter fakta utan attityder. Det säger också Carl 

Hulterström att vi måste tänka på. En attityd tar tid att förändra. Vi lever med en 

utpräglad bruksmentalitet som har präglat samhället under hundratals år. Så det är en 

resa att göra - att gå till någonting annat. Nu lever vi en värld där allting förändras och 

det går snabbt! Och det måste vi också göra.  

Svenskt Näringslivs undersökningar görs mellan januari och april. Dom görs av Demoskop 

på uppdrag av Svenskt Näringsliv. 

I Hällefors var det 88 företagare som hade svarat. Vilket är en svarsfrekvens på 46 %. 

Ålder - övre medelålder och 76 % män. De flesta företagen som svarat är företag med 1 - 

5 anställda. Huvuddelen av företagen kommer från byggbranschen men viss industri och 

handel. 

Vad är det som vi kan göra? Tillsammans! Och vad har ni svarat på som företagare. 

vilka kontakter har man haft med kommunen det sista året? I Hällefors har man haft mer 

kontakt med politiker än vad man haft i övriga Sverige. På tjänstemannasidan når vi inte 

riktigt fram och sen är det flera som inte haft någon kontakt alls.  

 

Ärenden som har behandlats när ni som företagare varit i kontakt med kommunen skiljer 

sig en hel del åt jämfört med övriga Sverige. Tittar man på Upphandling är det en stor 

skillnad. Vad gäller Förbättring av företagsklimatet är det också en stor skillnad mot 

landet i övrigt och där ser vi att det händer saker. 

Det är det jobb vi gör tillsammans nu. Att vi träffas och pratar med varandra - vi sitter ju 

här idag.  Och det är roligt att det märks. 

 

 



 

 

  
Fortsättning Gabriela Kloth, Näringslivsstrateg, Hällefors kommun  

Tillstånd - där ligger vi betydligt lägre än i övriga Sverige. 

Gör ni saker ändå - söker ni inte tillstånd? Tillstånden är kopplade till BMB väldigt 

mycket. Vad är det för tillstånd jag behöver? Allt ifrån bygglov till upplåtande av 

offentlig mark som vi sköter här i kommunen. Mathias Brandt, kommunsekreteraren, 

tar in ansökan för att sedan skicka vidare till polisen. Det finns en herrans massa 

tillstånd vilket är en del av rättssäkerheten som vi har att förhålla oss till. Där har vi en 

hel del kvar att göra, kopplat till kommunservice. Vi behöver få till snabbare leveranser 

t.ex. bygglovshanteringen måsta påskyndas. 

Rådgivning - tittar vi på den så skiljer det sig också åt jämfört med landet i övrigt. Ni 

ringer - men inte så ofta. Ring till oss så mycket ni kan! Tveka aldrig. 

Ring och fråga, för alla i kommunen är ju till för er.  

Kommunens attityder till företagande. 

Där har vi också en resa att göra - eller hur? Tittar man på hur det ser ut i Sverige i 

övrigt så är det en lång bit i stapeln ner till Hällefors. Men vi har förändrats. Politikerna 

har en resa att göra. På tjänstemannasidan går det åt rätt håll sakta men säkert. Övrigas 

attityder till företagande har förbättrats på samtliga punkter. Allmänhetens attityder 

har blivit bättre. 

Skolans attityder har blivit bättre. Vi har en fantastisk samverkan med skolan. Där har vi 

ännu mer vi kan göra kopplat till näringsliv och skola. Medias attityder har också blivit 

bättre. 

Vi har också gjort en resa vad gäller Information och dialog med kommunledningen, 

kommunens information. 

Vad gäller företagens egna initiativ undrar man hur ni har svarat? Det har gått tillbaka. 

Ni är här idag. Vi har fått ihop ett Näringslivsråd. Det händer ju saker och det tas 

initiativ. Men vi kanske kan göra mer? 

Kommunens myndighetsutövning. 

Service till företagen har förbättrats. Tillämpning av lagar och regler har också 

förbättrats. Upphandling har även det förbättrats. 

Men, åter igen, detta handlar om en attitydundersökning. Det är fakta vi måste jobba 

med. Den dagen när ni står upp här och säger ”Yes - nu händer det någonting”, och ni 

kan ge konkreta exempel på att det här var bra, nu går det framåt. Då är det inte bara 

siffror vi ska titta på utan den verkliga förändringen.  

 



 

  

Fortsättning Gabriela Kloth, Näringslivsstrateg, Hällefors  

Nytt för i år är att Svenskt Näringsliv har gått ut och frågat er som företagare, om de 

viktigaste åtgärderna i kommunen, som ni som företagare ser det. Vi har under ett år 

jobbat i Näringslivsrådet. Det stämmer ganska så bra överens med punkterna som tagits 

upp där. Att attraktionskraften är bland de viktigaste punkterna. 

Attraktionskraften handlar om bl.a. att kommunen satsar på chefsutbildning. Vi måste ju 

vara konkurrenskraftiga som kommun. Vi måste se till att rekrytera rätt personer till 

jobben. Ni som företagare måste också få in rätt arbetskraft. Kompetensförsörjningen är 

en av de största utmaningarna. Har någon sökt jobb i Hällefors och ska åka från t.ex. 

Örebro så är det väldigt mörkt efter vägen, väldigt mycket skog. Vad kan vi göra åt det, 

kopplat till kompetensförsörjningen.  Jo, en mental breddning av vägen för dem kommer 

inte att byggas om. Med en avverkning på ca.10 meter på varje sida kanske man kan få 

till. Sådana frågor behöver man driva tillsammans. Vi behöver få höra från er företagare 

att det här skulle underlätta och förbättra för oss. 

Vad gör vi? 

20 oktober har vi haft utbildning för alla som jobbar inom kommunal service, BMB, BKT 

som jobbar med kundkontakter för att se hur kan vi bli bättre. Vi bjöd in krögaren på 

Katrinelunds Värdshus som har haft en hel del utmaningar vad gäller kommunservice. 

Han berättade hur man kan bli bättre på det här.  

 

Vi har möten inom Business Region Örebro för att tillsammans jobba med 

kommunservicefrågorna och lyfta dom till en annan nivå.  

 
Summering av företagsklimatet och rankingen: 

Det är tillsammans som vi kan göra skillnad. Vi vet att vi inom kommunen har en resa att 

göra. Vi gör den varje dag. Det finns stora utmaningar, både organisatoriskt och vad 

gäller rättssäkerheten. Vi kan inte agera lika snabbt som ni, eftersom vi befinner oss i en 

apparat som har med rättssäkerhet att göra 

 Men vi kan agera snabbare - det jobbar vi på.  

 
Datum att komma ihåg: 
10 november Stora Styrelsedagen 2016, Styrelse Akademin Örebro 

22 november Medlemskväll i Företagsföreningen i Hällefors. Företagsbesök på Sikfors 

Herrgård. 

2 februari 2017 Seminariedag Loka Brunn. Handelskammaren Bergslagens regi. 

Attitydförändring och framtidstro. 

9 februari 2017 Östra Värmlands Näringslivsdag i Kristinehamn. 

 

 



 

 

Ny företagare i kommunen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2016-12-06 

 

Vi har en ny företagare och kommuninvånare: 

 Markus Althaus som har tagit över Sörälgens Camping. 

 

 Välkommen till kommunen och lycka till med verksamheten! 

 

 

God Jul 

& 

Gott slut på året 

lite i förskott 

önskar Hällefors kommun 

 

mailto:kommun@hellefors.se

