
 

 

  

Företagarfrukost  2018-02-28 
Minnesanteckningar 



 

 
 
Frukostmöte för företagare 
Folkets Hus 28 februari kl. 07.30 – 09.00 

 

Till årets första företagarfrukost kom 73 deltagare. 

 

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

Det är snart 3 år sedan vi hade första företagarfrukosten i den här konstellationen.   

Spana vägen mässan 30 januari 
  

Gabriela Kloth läser upp Katinka Molanders mail eftersom hon själv inte 

kunde närvara p.g.a. sjukdom. 

”Hej, jag vill än en gång tacka för att ni gjorde vår mässa så lyckad! 

För mig som studie- och yrkesvägledare och även i min tidigare roll som lärare så 

är det ni som gör skolan lustfylld och mer begriplig.  

Tänk så mycket enklare exempelvis fysiken blir för de elever som får laborera med 

kablar, lampor eller förflytta tunga möbler genom att bära/med hjälp av 

exempelvis en matta. 

Räkna ut area och omkrets blir undervisningen betydligt mer begripligt om vi ex. 

relaterar till en golvläggare och målare. 

Givetvis kan alla yrken kopplas till skolans ämnen och jag önskar att fler lärare ser 

möjligheten att använda er profession i sin undervisning, på sina lektioner (utan er 

fysiska närvaro) men även via studiebesök m.m. 

Min största tacksamhet vill jag rikta till er för den enorma insats ni gjort genom att 

anpassa er presentation till besökarnas olika ålder. 

Ni är guld värda, stort tack och hoppas vi kan fortsätta samverka i framtiden! 

Vänliga hälsningar Katinka Molander” 

900 elever besökte mässan. 



 

 

 

Aktuellt från kommunen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Tommy Henningsson, kommunchef 

Först – en stor applåd för Spana vägen mässan! 

Bilden av Hällefors 

Den jobbar vi ständigt med. Både inom offentlig förvaltning och gentemot näringsliv och 

andra aktörer. Vi vill påverka andras bild av Hällefors men också vår egen – att vi är 

bärare av den goda bilden av Hällefors. 

Vad har vi fokus på? Vad är vägen framåt? 

 

  Just nu jobbar vi väldigt mycket med att ta fram mark för 

etablering, detaljplaner. Vi ska gå en utbildning i offertberedskap för att vara redo när 

företagen behöver växla upp sina verksamheter. Att det finns mark och lokaler att ta i 

anspråk när det behövs. Det är de befintliga företagen som är det allra viktigaste för oss.  

Varumärket är Hällefors kommun. Men vi har även pratat om 

attraktionskraft. Vi vill som Hällefors kommun vara en attraktiv arbetsgivare men 

gentemot företagen vill vi även vara en attraktiv kommun. Attraktionskraften ligger i 

varumärket och i varumärket ligger också Hällefors. Man måste även se Grythyttan / 

Hällefors – vi har ett uppdrag av politiken att titta på möjligheten att stärka namnet 

Hällefors med Grythyttan. Mycket för att stärka vårt varumärke. 

Andra sättet att stärka varumärket är att vi alla blir ambassadörer. Att vi för ut bilden av 

Hällefors tillsammans.  

Vi vill visa att det faktiskt händer saker. Ett exempel är att det blir en 

offentlig toalett på torget i Hällefors. Vi håller även på med nya skyltar och med 

markberedskapen. Det ska bli resultat och att ni ser att det händer saker!  

 Idag behöver vi inte säga så mycket mer än Tack! Tack för att ni 

finns där och ställer upp för skolan. För det är dom små som kommer att vara vår framtida 

arbetskraft. Här gör vi tillsammans ett kanonarbete. 

En resa som vi nu har påbörjat är: hur öppnar vi upp för fler studiebesök?  

 Varför är den så viktig? Idag har vi stor efterfrågan på arbetskraft 

samt att vi har många nyanlända som vi måste slussa in i detta sammanhang. Det handlar 

om att vi har kompetensutveckling, utbildning men också att vi får möjlighet att tillgodose 

den arbetskraft som efterfrågas idag. 

All In är ett projekt vars huvudsyfte är att jobba med arbetslöshetsfrågan när det gäller 

nyanlända. Det gör vi i samverkan med 8 andra kommuner i länet. 

I detta sammanhang är företagarna en viktig spelare – kommunen måste börja göra 

företagsbesök som fokuserar på kompetens, integration och arbetskraft 



 

 

 

Forts. Aktuellt från kommunen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Vad som händer i övrigt i kommunen: 

 En ny skolpaviljong ska planeras i anslutning till torget. 

 En dialog med Regionen kommer att påbörjas för att bygga vidare på ett 

nytt vård- och omsorgsboende i anslutning till vårdcentralen. 

 Kommunen jobbar med att ta fram ett Bostadsförsörjningsprogram 

 Lokalförsörjning jobbar man också med 

 I april kommer man att presentera översiktplaner, LIS- och grönområden 

för KS. Planen som ska gälla 10-15 år framåt. 

 

Kom ihåg att anmäla er till Bergslagens näringslivsdag 

på Loka Brunn 12 april 2018 kl. 11.30 – 17.00 

Anmälan till Mia Järliden på Handelskammaren Mälardalen 

mia@handelskammarenmalardalen.se 

 

 

Seminarium om upphandling i Hällefors 

Inbjudan skickas ut separat senare!  

Datum: 18 april  Tid: 13.00- 16.00 

Inbjudna: företagare, politiker och tjänstepersoner 

Syftet: är en ökad förståelse för upphandling som strategiskt verktyg för att göra affärer 

men också för roller och ansvar i en ömsesidig affärsprocess. Hur möjliggör vi för små, 

lokala företag att lägga anbud vid upphandling? 

Seminariet belyser förutsättningar och möjligheter samt ger möjlighet till dialog. 

mailto:mia@handelskammarenmalardalen.se


 

 

 

Nybildad Fastighetsenhet sköter förvaltningen av kommunens fastigheter.   

Jessica Nilsson, Fastighetschef Hällefors kommun 

Jessicas uppdrag är att leda fastighetsenheten, som är nybildad sedan januari 2018. 

 Enheten förvaltar 30 000 kvm LOA varav 60 % förskola, skola, fritid samt en del 

tekniska verksamhetslokaler som kommunförrådet på Köpmannavägen och 

Brandstationen. Även 8 bostadslägenheter ingår – Lärkan i Hällefors och 

Tingshuset i Grythyttan. 

 

 Driftbudget 21 mkr 

 Investeringsbudget 4 mkr, för främst planerat underhåll 

 Bemanning: chef, drifttekniker och fastighetsskötare 

 Intern stödfunktion till kommunens kärnverksamheter  

 Kundfokus på de som nyttjar våra lokaler. Viktigt att man möts i behov och 

förväntningar 

 Focus kommer att ligga på långsiktig, strategisk planering och förvaltning så att 

man lägger resurserna på de lokaler som vi verkligen behöver ha i framtiden 

 

 

Fastighetsenheten 

Jessica Nilsson 

Fastighetschef 

0591-641 30 

jessica.nilsson@hellefors.se 

mailto:jessica.nilsson@hellefors.se


 

 

 

Vad händer på kultur och fritidsområdet i Hällefors kommun  

 
 

  

Kicki Johansson, Kultur- och fritidschef Hällefors kommun 

Kicki är född och uppvuxen i Kristinehamn. Eftersom hon ville satsa på sin idrott basket 

så flyttade hon efter gymnasiet och har kuskat runt lite grann runt om i Sverige. Sedan 

drygt ett år är hon åter tillbaka i Kristinehamn. 

Närmast kommer hon nu från Huddinge kommun där hon arbetade som fritidschef på 

kultur- och fritidsförvaltningen. 

Nu försöker hon så sakteliga träffa föreningar och företagare eftersom hon även jobbar 

tillsammans med Gabriela Kloth väldigt mycket. Kicki tror väldigt mycket på lagarbete 

för att nå framgång. 

Sportlovet har precis avslutats. Aktiviteterna har varit allt från att göra isskulpturer till 

bowling, skidor, fotboll, bibliotek, kulturskola o.s.v. Alltså en bred verksamhet som kan 

snäppas upp ännu lite till om vi jobbar tillsammans. 

Det som ligger framför precis nu är en vandringsutställning som heter Wall of Fame där 

det presenteras en startelva samt 4 nya som kommer att finnas med för första gången. Så 

det blir 15 idrottslegendarer från Örebro län samt en skärm med lokala idrottshjältar från 

vår egen kommun. Det är Idrottshistoriska sällskapet som har den utställningen. 

25 april är det invigning av utställningen i nya kommunhuset (f.d. Formens Hus). 

Utställningen pågår till 26 maj och i samband med finissagen, avslutningen, kommer det 

nya kommunhuset och BoAB´s nya lokaler att invigas. 

Sommarlovet står på programmet. Där har kommunen sökt och fått pengar för att stötta 

upp aktiviteter för att få ett brett sommarlov för barn och unga mellan 7 och 15 år. 

Att jobba på Kultur och Fritid är världens bästa jobb - vi jobbar ju med människors fritid 

vilket är väldigt positivt. 

Kicki är i stort sett själv på sin avdelning bortsett från Bowlinghallen där det finns 2 

medarbetare som också stöttar upp i annan verksamhet inom kultur och fritid. 

Men kultur och fritid är ingenting utan alla de som bor och verkar i Hällefors kommun. 

Samarbete och samverkan är framgångsfaktorn. 

 

Kultur och fritidsenheten 

Kicki Johansson 

Kultur- och fritidschef 

0591-64142 

kicki.johansson@hellefors.se 

mailto:kicki.johansson@hellefors.se


 

 

 

Företagspresentation: Hellefors Herrgård och Cornelis i Grythyttan 

 

  

Mats Runqvist presenterar sina företag 

Hotell och restaurang Herrgården i Hällefors AB (Hellefors Herrgård) driver Mats 

tillsammans med sin fru tillika 24-timmars chef. Han driver även ett bolag som heter Skoj 

på Torget i Grythyttan AB (Cornelis i Grythyttan) som han startade en gång i tiden med 

Jaco Neerings. 

De sista åren har varit fantastiska. Hellefors Herrgård hade 4-5 år sedan en omsättning på 

ca 3,3 mkr och förra året stannade det på 5,2 mkr. Cornelis i Grythyttan startade på 1,2 

mkr första året och förra årets resultat blev drygt 2,5 mkr. 

Sedan en tid tillbaka ses båda företagen nu som en enhet – man jobbar tight med 

Herrgården och Cornelis. 

Omsättning är en sak men det är ju vinsten som är det viktiga! Målet är en avkastning på 

10% varje år och att man kommer upp i en omsättning på 10 mkr de närmaste åren. 

Mats satsar väldigt mycket på att utveckla personalen som är den viktigaste resursen man 

har. Det sätts upp nåbara mål och när målet nåtts gör man roliga saker tillsammans t.ex. 

studieresa till Prag med inbokade studiebesök. 

25% av herrgårdens omsättning sker i december i samband med julborden. 

Cornelis i Grythyttan är en saga för sig. Men stänger Cornelismuseet i Gamla stan i 

Stockholm. Mats snappar upp det och lyckas få Cornelis till Grythyttan. 

 

Pricka in 14 juli i sommar – då blir det en bra vuxenfest i Herrgårdsparken. Lite försmak i 

sommar för att göra det ännu bättre nästa år.  

 

 



 

 

 

Vad gör Örebro Universitets Holdingbolag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Rebecca Wrigby och Camilla Ulvmyr, Affärsutvecklare Örebro Universitet 

Universitet har tre olika delar man ska jobba med. 

 Utbildning 

 Forskning 

 Samverkan 

Samverkan och nyttjande av den kunskap som finns på universitetet är där företagen och 

holdingbolaget kommer in. Det är då man behöver varandra. 

Några ingångar till Örebro universitet och några saker man kan göra är: 

 StudentUppdrag 

 ForskarUppdrag 

 KompetensUppdrag 

Forskaruppdrag 
Man jobbar tillsammans med forskarna på Örebro universitet och samhället runtikring för 

att förmedla den kunskap som finns utifrån företagarnas förutsättningar. Det viktiga är att 

veta vad företagen vill ha. 

Holdingbolaget tar gärna möten för att bara sitta ner och diskutera och komma fram till 

vad man vill göra tillsammans med universitetet. 

Forskaruppdrag skulle kunna vara t.ex. att man tar kontakt med en forskare om man har 

något man vill att de ska titta på. Då matchar holdingbolaget med forskare som är bra på 

att samverka. 

Finansieringen av uppdragen sker bl.a. genom ”forskarsäckar” där bolaget betalar 

forskarens ersättning och företagarna går in med sin tid. 

”Forskarsäckarna” vänder sig till små och medelstora företag  

Kompetensuppdrag 
Som företagare kan man köpa utbildning på Örebro universitet. Det behöver inte vara 3-

åriga utbildningar man köper – man kanske bara behöver kompetensutveckla sin personal. 

Kanske en kurs inom CAD-ritning eller något annat. Det finns 90 olika program att välja 

mellan. Skräddarsydda utbildningar efter företagens önskemål är också en möjlighet. En 

kurs kan vara allt från 2½ vecka och längre. 

Studentuppdrag 

Företag kan hyra in studenter till sin verksamhet för att jobba med ett speciellt uppdrag. 

Kan t.ex. vara något företaget inte själv har tid att göra, inte vill eller kan göra. Att hyra en 

student kostar 249 kr/h. Studenterna vill genom dessa uppdrag få anknytning till 

arbetslivet och få kontakt med företagen för att förhoppningsvis bli kvar i Örebroregionen.  

 

www.uppdragsportalen.com 



 

 

 

Destination Bergslagen 2018 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Håkan Ceder, Destinationsansvarig 

Destination Bergslagen är ett samarbete samlat kring de städer och orter som ligger i 

nordvästra Västmanland (Örebro län), Lindesberg, Nora, Hällefors, Grythyttan och 

Kopparberg. Det är ett samarbete som går över kommungränserna. 

Vilka fantastiska platser vi bor och verkar i – tänk på det! 

Få platser i Sverige har ett Grythyttan – finns bara ett . 

Få platser i Sverige har dom här fantastiska möjligheterna som vi besitter här. 

Och trenden i Europa just nu är att få bada i en skogssjö. 

Än mer ska vi vara fruktansvärt stolta över dom entreprenörer vi har. Det finns 

matentreprenörer som ger mersmak till alla besök som görs i trakterna. 

Det som växer fram, som man kanske inte tänker på, är att folk också kommer hit, inte 

bara för att äta gott, utan för att göra roliga saker. Vi har bland annat mountainbike-leder i 

Hjulsjö som lockar folk långväga hit. Till Hällefors kanotcenter kommer årligen 20-25 

olika nationaliteter för att paddla kanot. Och när dom schweiziska och franska grupperna 

kommer hit finns alltid baguetter att köpa på ICA – produktanpassning. 

Men vad vore Hällefors om inte hela Bergslagen fanns? Det finns många eldsjälar, 

fantastiska entreprenörer och verksamheter i trakterna runt omkring. 

Destination Bergslagen är en destinationsgrupp som försöker arbeta med och utveckla 

möjligheten för företagen att växa. Ibland kommer gruppen med projekt, nya idéer, ibland 

gör man som företagen säger och ibland tvärs emot. Man försöker använda ett 

”helikopterperspektiv”. 

Destination Bergslagen är totalt övertygade om att turismen är Bergslagens nya basnäring. 

Om den inte redan är det i Hällefors? Bergslagen har alla möjligheter i världen att 

utveckla turismen. 

I trycksakerna i år har man riktigt bra reportage som utgår från Grythyttan. Grythyttan står 

som ett basläger för att uppleva naturen i Bergslagen. Cykla runt Torrvarpen eller 

Sörälgen – hur bra kan det bli? 

Destination Bergslagen finns också på Facebook, Instagram, Twitter & 

www.bergslagen.se 

2018 kommer man att delta på mässor. Travel & Taste, Vildmarksmässan, Seniormässan 

och Outdoor Live. 

 

Tips till företagarna 

 Lär känna er hembygd. Lär känna Bergslagen 

 Tala alltid väl om din plats 

 Bjud hit era affärskontakter i stället för att åka iväg 

 Bjud hit släkt, vänner och bekanta 

 

256 132 
 

Totala antalet 

gästnätter i Bergslagen 

under 2017 (SCB). 

Hotell, vandrarhem, 

camping, stuga… 

20 % av alla 

övernattningar i 

Örebro län sker i 

Bergslagen! 

http://www.bergslagen.se/


 

 

 

Hällefors Företagsförening  

 

 

 

 

 

 

 

Almi Företagspartner AB 
 

 

 

 

 
  

Jennie Nyheim från Hällefors företagsförening 

Jennie påminde företagarna om skylten vid riksvägen. Vill man synas där bör man 

meddela det snarast då det redan är många som tagit upp plats. 

Företagsföreningens årsmöte 5 april. 

Jennie påminner också om att man ska komma ihåg att nominera till Årets företagare 

Hälsa och företagande har det satsats på mycket under året som gått. Föreningen har haft 

två föreläsningar med jättebra uppslutning. Träningspassen har dock haft lite mindre 

uppslutning. AfterWork kommer man att fortsätta med även 2018. 

Uppmaning till företagarna att bli medlemmar i Företagsföreningen! 

Företagsföreningen deltog även på mässan som hölls i Folkets Hus 30 januari.  

 

 

Rade Blanusa, rådgivare på Almi 

Nytt för i år på Almi är utbildning för nystartade företag. Projektet heter Snabbspår och är 

en företagarskola på lätt svenska. 

I år kommer Almi att satsa på Bergslagen / Hällefors 

 

  

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjC6726wsjaAhUDjiwKHcuzCnYQjRx6BAgAEAU&url=http://www.almi.se/&psig=AOvVaw1mGJzJ_GnB6BfgtA1sHAxK&ust=1524302227533443


 

Hans Wirback, Folkuniversitetet 

Hans vill erbjuda Hällefors kommun en akademikerdag. Han har tillgång till 100 

akademiker i Värmland och Örebro. Alla har utomnordiskt ursprung och minst tre års 

universitetsstudier. 

Idén är att man bussar människorna till Hällefors och kommunen visar upp kommunen 

och några stora eller mindre företag visar upp sin verksamhet. 

Det behövs hjälp med finansiering och någon som orkar arrangera dagen. 

Hans ber företagarna fundera på saken – det är en bra rekryteringsbas! Alla akademiker 

pratar bra svenska och har validerat sin utbildning på UHR eller Socialstyrelsen. 

 

Önskemål till Destination Bergslagen: 

Hans tycker att någon skulle skapa ett militärt lopp mellan Grythyttan och Loka Brunn. 

Loppet skulle kunna gå efter nya vattenleden som finns till Spendrups. 

Det skulle vara som ett uthållningslopp. Simma i Torrvarpen, klättra i skifferbrottet o.s.v. 

 

 

Folkuniversitetet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa Företagarfrukost är onsdag 23 maj. 

 

Hällefors kommun 
Besöksadress: Sikforsvägen 7 

Postadress: 712 83  Hällefors 

Telefon: 0591-641 00 (växel) 

Växelns öppettider: mån–tors  07.30–12.00, 
13.00–16.00 fre 07.30–12.00, 13.00–15.00 

E-post: kommun@hellefors.se 

 

mailto:kommun@hellefors.se

