
 
 

  

Företagarfrukost 2016-09-14 
Minnesanteckningar 



 

 
 
Frukostmöte för företagare 
Café Christina 14 september kl. 07.30 – 09.00 

 

Till årets fjärde företagarfrukost kom ca 64 deltagare. 

 

 

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

och berättade att det nu är 573 företag och organisationer i Hällefors kommun som är registrerade hos 

Upplysningscentralen. 

 

Aktuellt från kommunen.  
 

  Tommy Larserö, tf kommunchef presenterade sig:  

Jobbar normalt på Region Örebro län (tidigare Landstinget). Där har han jobbat med  bl.a. 

flyktingfrågor, regionbildningen. Han har även jobbat som kommunchef i Ljusnarsberg 

tidigare.  

”Att jobba som kommunchef är ett jätteroligt jobb. Så får ni chansen någon gång så ta 

den.  Det är en väldigt komplex verksamhet man ska jobba med – det finns liksom inget 

facit. Man kan inte köra efter någon manual om hur man ska göra. Det innebär ju också 

att ibland blir det fel, vi misslyckas. 

Tommys filosofi är att fokusera på det man är bra på och inte låta misslyckanden få 

överhanden. Det ger en självkänsla och positiva energier till organisationen.  För en 

organisation som har dålig självkänsla/självförtroende blir inte bra i sina yrkesroller.   

Därför är det jättekul att det finns mycket positivt som är på gång i Hällefors: en 

diskussion om centrumplanen – vad kan vi göra ytteligare för att skapa ett attraktivt 

centrum? Perrongen i Grythyttan kommer att byggas ut, Diskussion förs om en simhall, 

Kommunförvaltningen kommer snart att flytta till lokalerna i Formens Hus m.m. 

 



 

 

 

Ny medarbetare på kommunförvaltningen 

 

 

Företagspresentation: Takskifferspecialisten AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Pulkkinen, fastighetskoordinator, Hällefors kommun hälsades välkommen. 

Mikael kommer att arbeta med kommunens fastighets- och markfrågor. 

Henrik Bark VD berättar om Takskifferspecialisten AB. 

Takskifferspecialisten bildades 1987 i Grythyttan. Företaget utför arbeten mestadels i 

Sverige men även i Norge. Genom åren har de utfört arbeten även i Finland och Danmark.  

Företaget omsatte runt 40 miljoner 2015. 27 anställda varav 22 är skifferläggare. Ca. 50 

projekt utförs varje år. I referenslistan finns ungefär 130 st. kyrkobyggnader – så det betas 

av 10-15 st./år ungefär. 

Historik: 

1987:  Takskifferspecialisten grundades av Vincent Pettersson 

1993: Georg Pettersson ensam ägare 

2005: 6 anställda och omsätter ca 6 miljoner sek. 

2006: Henrik Bark tar över företaget 

2007: Företagets hittills största uppdrag: 6500 kvm ny skiffer till byggnad i 

                 Köpenhamn 

2010: Takskifferspecialisten tilldelas Dagens Industris pris årets unga gasell. 

2010: Hällefors kommun utser Henrik Bark till Årets företagare 

2011:  Extern styrelse bildas 

2012: Företaget firar 25-års jubileum samt flyttar in i nya lokaler 

2015: Det bildades ett dotterbolag i Oslo som heter Takskiferforum AS 

Skiffertyperna det jobbas främst med är Grythytteskiffer som spridits över hela Sverige 

men även ute i Europa. Dalslandsskiffer och Glavaskiffer är andra sorter . Sen importeras 

det även skiffer från främst Spanien, England och USA. 

Omläggning av skiffertak: 

 80-90% av befintligt skiffer kan återanvändas. 

 Plåt byts ut. 

 Skiffern hålas/hakas om. 

 Konsult/besiktningsman med kunskap om skiffertak är en stor brist. 

Taksäkerhet – egen tillverkning av snörasskydd, nockräcke, brygga, stege – CE-godkända. 



 

 

Projekt Måltidslaboratorium 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Annika Grälls, projektledare externa relationer Örebro Universitet pratade om 

Måltidslabbet. För framtidens måltid avseende produktion, konsumtion och logistik. 

Annika började jobba på universitetet för ganska precis ett år sedan och såg att det fanns 

möjligheter att utveckla måltidsområdet. Hon jobbar med ansvar för innovation och 

entreprenörskap och har nu kommit till mat & dryck – mest med fokus på mat. Annika 

insåg då att där finns det stora potentialer att göra. Universitetet har massa spännande 

forskare inom olika områden och kan man börja jobba tvärvetenskapligt så finns det en 

unicitet som få andra kan konkurrera med. 

En förstudie startades 1 februari och avslutades 1 september. Där sas det att man ville 

kartlägga hur det ser ut nu, vad gör vi för projekt, vad finns det för kompetens, vad gör vi 

redan för samarbete med näringsliv och annat och vad är möjligt att göra i framtiden. Man 

måste också ta reda på hur ska det här kunna kommuniceras så att fler har möjlighet att 

vara med om man vill.  

Projektgruppen är imponerande med ett antal professorer, doktorer och övriga. Arbetet är 

tvärvetenskapligt så det är både en professor från Handels men även från R&S samt en 

professor inom teknik. Så det blev en bra grupp som kan jobba med frågor på ett brett sätt. 

Det man också tittade på är hur omvärlden ser ut. Inom EU har man någonting som heter 

KIC Knowledge Innovation Communities. KIC kommer att sättas för mat för första 

gången någonsin. EU har aldrig gjort så stor satsning med hjälp till mat & dryck. Man 

kommer att satsa 100-150 miljoner euro/årligen under 10 år för att utveckla området. 

I Regionen har man anlitat Oxford Research som skulle titta på vad är man stark på i 

regionen? Var har vi så bra konkurrens att man faktiskt skulle kunna konkurrera på en 

internationell marknad. 

 

Och slutsatsen är väldigt tydlig: Livsmedel i skärningen mellan måltid, hälsa och miljö  

”Genom att skapa en innovativ, forskningsinriktad plattform där man möter omgivande 

samhälle, såsom näringsliv och offentlig sektor skulle kunna stärka regionen ytterligare.” 

Syftet med ett Måltidslabb är ”Att skapa en internationell konkurrenskraftig 

innovationsmiljö i form av ett Måltidslaboratorium där forskning och näringsliv 

samverkar kring produktion, konsumtion och logistik inom området måltid. ” 

Från idé till färdig produkt som når en marknad borde vara målet om man vill bygga 

hållbart ekonomiskt 

Måltidslaboratorium – hur det skulle kunna se ut:

 



 

 

Företagspresentation: Stora Enso 
 

 

  

Hans Lindberg, marknadschef  för privata sektorn i Bergslagen informerar. 

Stora Enso globalt: företaget har en uppgift – förse egna industrier med virke. Virket 

kommer från Bergvik och från den privata sektorn. 

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar. De forskar otroligt 

mycket nu med att hitta nya områden för fiber. 

26 tusen medarbetare. 2016 10 miljarder Euro i omsättning. Företaget finns i både 

Stockholm och Helsingfors. 

I majoriteten av verksamheten är målet att växa:  

 Consumer Board Lönsam tillväxt  

 Packaging Solutions Skapa värde för kunderna  

 Biomaterials Gå från ren massaproduktion till ett biokemiskt företag  

 Wood Products Öka tillväxten inom förädlade trävaror  

 Paper Upprätthålla kassaflödet  

2014 gjordes en omorganisation. Man gick från geografisk indelning till funktionell – 

vilket betyder att det inte finns någon distriktschef i Hällefors utan det finns 

funktionschefer istället. 

Hällefors FO: 

 12 Tjänstemän, 18 Maskinförare, 3 Säsongsanställda skogsvårdare  

 7 Avverkningsentreprenörer  med  ca20 anställda  

 5-6  Vägentreprenörer med grävmaskiner och hyvlar 

  5-6  Skogsvårdsentreprenörer 

 1 transportföretag som transporterar all virke 

Vad gör Stora Enso om dagarna? 

 Planerar avverkningar på Bergviks mark, Slutavverkning 250 000 m3/år,  

Gallring 100 000 m3/år 

 Underhåller och bygger väg – ca 1 mil ny väg/år.  

Egna o delägda vägar, 200 mil i Hällefors 

 Skogsvårdar: Markbereder 1200 ha/år, Planterar 2,2 milj. plantor, 

Röjer 1800 ha/år  

Köp av lokala markägare innebär slutavverkningar, gallringar, övrig avverkning samt 

sköter skogsvården för dom som vill.  

Hällefors Terminal  

 hanterar 450-500 000 m3/år. 

 10 000 lastbilar/år 

 5 tåg till Gruvön/vecka 

 5 tåg till Kvarnsveden/vecka  

Vägslitage avgift är dock ett stort orosmoln som växer fram. Det innebär att det läggs på 

en kostnad för att utnyttja vägar. För Stora Enso skulle det innebära 15% dyrare 

transportkostnader 



 

Talangrekrytering: Flytta till Hällefors och Grythyttan 
 

  Anette Holm från Handelskammaren Mälardalen Örebro berättar om projektet 

Talangrekrytering hon hållit på med i snart två år i Region Örebro län och ska underlätta 

för alla arbetsgivare. Många arbetsgivare inom både det privata näringslivet och den 

offentliga sektorn har ofta svårt att rekrytera nyckelpersoner, chefer, ledare och 

specialister när de behöver det. 

Talangwebben http://www.flyttatillhallefors.se är till för alla arbetsgivare i kommunen 

som vill locka med platsen. Webbplatsen används för att inspirera och göra potentilella 

medarbetare nyfikna och intresserade av kommunen. 

I samband med att arbetsgivare rekryterar någon ska man lägga med länk till Hällefors 

talangwebb och informationen som finns på sidan får användas fritt. Bilder får dock inte 

plockas ut och användas hur som helst.  

De arbetsgivare som är/blir medlemmar i Handelskammarens Nätverk för talang-

rekrytering får publicera en arbetsgivarpresentation och obegränsat antal rekryterings-

annonser för lediga talangtjänster på talangwebben. 

Passa på att utnyttja möjligheten att sätta Hällefors på kartan! 

 

Gabrielas uppmaning till alla: 

Gå in och dela 

http://www.flyttatillhallefors.se 

på olika sätt t.ex. FaceBook, Linkedin m.m. 

 

 

 

http://www.flyttatillhallefors.se/
http://www.flyttatillhallefors.se/


 

 

Aktuellt från Swedbank i Hällefors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Eva Hallmén, kontorschef  Swedbank berättar bland annat om förändringar som skett i 

Hällefors och hur dom jobbar nu. 

Sen drygt ett år tillbaka är 3 st. kontor en enhet – Personellt jobbar dom över 

kontorsgränserna och hjälper varandra. Det innebär att man kanske ser lite okända 

ansikten när man besöker bankkontoren. 

Hällefors är fortfarande ett fullservicekontor och kommer att fortsätta vara det. 

Kontoret hanterar företagsärenden, privatärenden och tillhandahåller dom flesta 

banktjänster. Dom har även Private Banking försäkringsspecialist som kommer vid behov.  

I väldigt speciella fall kan banken även ta hjälp av centrala specialister för all kunderna 

ska den allra bästa hjälpen. 

Öppettiderna har minskats sedan ett år tillbaka. Detta på grund av att banktjänster 

förändras, beteenden förändras. Kundernas beteenden är helt annorlunda mot vad de var 

för bara några år sedan. Det finns bl.a. internetbank och en telefonbank, som från och med 

i somras, är öppen dygnet runt. Och banken har konstaterat att det är bara 2% av deras 

kunder som regelbundet besöker bankkontoren – övriga kunder vill göra sina ärenden på 

helt andra sätt och är väldigt nöjda med det. 

Vill man ha kontakt är det bara att boka en tid med banken. För företagskunder är det ju 

ännu bättre att banken kommer till er. 

Även för banktjänstemännen ändras arbetsuppgifterna. Det som tidigare var komplext och 

tog lång tid går väldigt fort idag. Det som tidigare var väldigt enkelt, som att komma in 

och öppna ett konto som ny kund, är nu mycket mer komplext på grund av nya lagar och 

regler. Det är på grund av regelverket och finansinspektionen som banken många gånger 

ställer en väldigt massa frågor när ett konto ska öppnas. 

 



 

 

Open Up 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Brittinger Örenius presenterar om hur man kan komma till integration i stället för 

segregation på arbetsmarknaden. Människor som kommer hit har stor kompetens som vi 

måste bli bättre att ta tillvara på.  

Open Up är en ideell förening i Örebro som syftar till praktiskt arbete med 

integrationsfrågan. Dom jobbar väldigt mycket i de olika delarna i Örebro kommun i olika 

projekt. Open Up arrangerar också ett nationellt inspirationsseminarium i november med 

inspirerande talare. På något sätt måste vi skaffa möjligheter att se alternativa vägar och 

utveckla våra koncept/arbetsmodeller för att bli mer framgångsrika. Med all respekt för 

det arbete som redan görs!  

Be a friend of MINE är en modell som funnits sedan 2003 i Malmö. Nu hoppas man 

kunna starta upp en MINE verksamhet i Örebro, enligt samma koncept som i Malmö.  

MINE står för Mentorship, Inspiration, Networking och Education 

MINE är en genväg för nyanlända, där man blir bättre på att se deras olika kompetenser 

och hur dom kan användas i olika branscher.  Det finns även en ny utbildningsform i 

MINE- konceptet – Databaserad utbildning som t.ex. distansutbildning eller korta 

yrkesutbildningar. Utbildningsformen gör att det blir väldigt flexibelt och effektivt att 

kunna skräddarsy utbildningar för olika arbetsgivares behov. 

Britinger påpekar att hela konceptet bygger på ett lagspel mellan kommun, näringsliv, 

föreningsliv, universitet och myndigheter. 

 

 

Finns det något intresse i Hällefors att samarbeta för att få en bättre 

arbetsmarknadsintegration men också framförallt en kompetensförsörjning? För det är ju 

så att samtidigt som det är många som står utanför arbetsmarknaden så finns det en ganska 

stor kompetensbrist i många yrken/branscher.  



 

 

Hällefors Företagsförening / Hällefors folkhögskola 
 

 

 

 

 

 

 

Information om LOTS - Företagslots 
 

 

 

 

 

  

Maria Hernfridsson från Hällefors företagarförening och Hällefors folkhögskola 

tycker att MINE var väldigt intressant. 

Folkhögskolan erbjuder bland annat Etableringskurs som vänder sig till personer med 

uppehållstillstånd och en nystartad kurs som heter Svenska från dag 1 som vänder sig till 

personer utan uppehållstillstånd. Det finns dock ett uppdämt behov eftersom 100 personer 

söker 20 platser.  

Företagsföreningen informerar om att kommunens ekonomichef Jessica Jansson kommer 

och föreläser 13 oktober. Ett tillfälle att få information om regler, lagar och kommunens 

ekonomi.  

 

 Gabriela Kloth, kommunens näringslivssamordnare informerar om Lots-funktionen. 

Lots ska förbättra och förenkla för företagare. 

Företagslotsen är en kostnadsfri funktion som samordnar dina kontakter i kommunen och 

ser till att du får svar på dina frågor. Funktionen är gemensam för Hällefors, Lindesberg, 

Ljusnarsberg och Nora. 

Ska du etablera en ny verksamhet, utöka din verksamhet, starta restaurang eller anordna 

ett evenemang? Då kan du behöva flera olika tillstånd och ta kontakt med olika tjänstemän 

inom kommunen. 

Om ärendet är omfattande och berör flera myndigheter bokar vi en tid då du får träffa rätt 

personer. Under mötet diskuterar vi ditt ärende och du får en kontaktperson som 

samordnar och följer ditt ärende. Vi erbjuder Lots inom etablering, restaurang och 

evenemang.  

Anne Resare, Lindesberg och Klas Brynte, Nora håller i Lots-frågorna. 

Ta gärna kontakt med Gabriela så skickar hon in Er i systemet på ett enkelt sätt. 

  



 

Gabriela Kloth, kommunens näringslivssamordnare berättade också att 

20 september publicerar Svenskt Näringsliv årets företagsranking. Förra året låg vi på 

sista plats. 

I år hoppas Gabriela verkligen att vi inte är på sista plats – men vi har en väg att vandra!  

Det som kanske någon annanstans i Sverige, på en skala från 1-10 där 10 är allra bäst, så 

kanske skalan i Hällefors går från 1-5 där 5 är allra bäst.  

När kommunen är ute och träffar företagarna så får vi inte samma uppfattning som 

Svenskt Näringslivs undersökning. Vi försöker ta reda på vad detta beror på och vad ska 

vi göra åt det, var ligger skillnaden? Varför ligger vi sist? 

Gabriela räcker ut en hand – Hjälp oss! Ta kontakt med Gabriela eller någon annan på 

kommunkontoret. Vi måste hjälpas åt att skapa förutsättningar. 

Vi har ju förutsättningar – eller hur? 

 

 

Svenskt Näringslivs företagsranking 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa Företagarfrukost är den 2 november. 

 

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 

2016-10-27 

 

mailto:kommun@hellefors.se

