
 
 

  

Företagarfrukost 2018-11-28 
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 28 november kl. 07.30 – 09.00 

 

Till årets sista företagarfrukost kom 72 deltagare. 

 

 

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

 

 

 

Aktuellt från kommunen.  
 

  

Tommy Henningsson, Kommunchef i Hällefors kommun  
 

Ny politisk organisation. S & V ska bilda majoritet. Nu jobbar man mycket med 

verksamhetsplan, inriktningsmål och resultatmål och visioner, det ska läggas en 

budget för kommande år och de 4 kommande åren. 

 

Lokalförsörjningsplanen är antagen. D.v.s. hur vi ska hantera våra lokaler och 

fastigheter långsiktigt.  

 

Det mest spännande just nu är att man jobbar med att utreda om kommunen ska byta 

namn till Hällefors-Grythyttan. Huvudsyftet i det sammanhanget är att nyttja vårt 

varumärke. Men det är en lång process som tar flera år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aktuellt i kommunen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gabriela Kloth, Näringslivsstrateg, Hällefors kommun fortsätter med att berätta att 

Hällefors kommun har den näst bästa tillväxten i Örebro län i 2018 års tillväxtindex. 

Lekeberg placerar sig på första plats.  

Alla aktiebolag i kommunen som har ökat sin omsättning, nyanställt eller gått med vinst 

har bidragit till Hällefors placering.  

Kreditupplysningsföretaget SYNA delar sedan 2007 ut priset bästa tillväxt 

Tre värden mäts: 

• Andelen företag som har en omsättningsökning över fem procent mellan de två senaste 

årsredovisningarna. 

• Andelen företag som ökat antalet anställda mellan de två senaste årsredovisningarna. 

• Andelen företag som går med vinst enligt senaste årsredovisningen. 

Av dessa tal skapas ett tillväxtindex som används för att jämföra kommunerna. 

 

Mikael Pulkkinen, Samhällsstrateg, Hällefors kommun informerar om pågående 

projekt. 

Slutbesiktning av ombyggnationen av Stationsvägen kommer att ska vecka 48. 

Mikael P och SBB har fått ett antal påringningar om att vägen blir för smal. Dock har han 

fått besked om att vägen är lika bred som riksväg 63 är på sitt smalaste ställe. 

På Lindholmstorpet har det byggts en lekplats kommer att bli färdigbesiktad strax före 

Jul. 

Offentliga toaletten på Hällefors torg är färdigbyggd. Dock har den redan hunnit bli 

vandaliserad en gång. 

Nu väntar man bara på en laddstolpe till elbilar som ska stå utanför. Det är Länsstyrelsen 

som står för den kostnaden. 

Det man ska lägga fokus på under 2019 är projektering av industrimark. Då ska man titta 

mycket på att färdigställa mark till etablering. Områdena man kommer att fokusera sig på 

är Hällefors södra, Jeppetorp samt titta på möjligheten att hitta ytor i Grythyttan. 

Man håller även på att utreda den kommunala skogsförvaltningen. 

Rättviksmodellen är också ett utredningsuppdrag som kommunen fått. Modellen innebär 

att kommunal tillsyn faktureras i efterhand 
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Ny lag om e-fakturering till följd av 
offentlig upphandling från 1 april 2019 enligt Riksdagsbeslut 14 juni 2018 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jessica Jansson, ekonomichef och Michael Friman, upphandlare, Hällefors 

kommun  

 De fakturor som en leverantör utfärdar till en upphandlandemyndighet eller 

enhet ska vara elektroniska och överensstämma med den Europeiska standarden 

för elektronisk fakturering, om inte någon annan standard avtalats (4 §). 

 Upphandlande myndigheter och enheter är skyldiga att ta emot och behandla 

fakturor som överensstämmer med den Europeiska standarden för e-fakturering 

(5§). 

Lagen omfattar fakturor leverantörer utfärdar till upphandlande myndigheter och 

enheter. 

För kommunala sektorn innefattas kommuner, landsting och regioner samt kommunala 

bolag. 

PDF-faktura anses inte vara en elektronisk faktura. 

Lagen gäller både över och under tröskelvärdena och även direktupphandlingar. 

Omfattar alla fakturor som en leverantör utfärdar till upphandlande myndigheter och 

enheter, oavsett hur upphandlingen har gått till. 

Alla inköp omfattas, även köp över disk så snart en faktura är inblandad; kontant 

betalning i butik omfattas dock inte.  

Undantag: 

 Röjande av uppgifter som omfattas av sekretess, eller 

 Skada för säkerhetskänslig verksamhet 

Vite: 

 Skickar pappersfakturor eller 

 Elektroniska fakturor som inte överensstämmer med den europeiska standarden 

för e-fakturering att skicka e- fakturor i enlighet med standarden, om inte annat    

avtalats. 

 

Alla avtal som kommunen har idag kommer fortgå som de är. Men ovanstående 

kommer att gälla så for det sker upphandlingar fr.o.m. 1 april 2019 

Kommunen jobbar också på att kunna erbjuda privatpersoner fakturor elektronisk t.ex. 

barnomsorg, äldreomsorg m.m. 

 

 

 



 

 
 

Aktuellt från Restaurang- och Hotellhögskolan vid Örebro Universitet Campus 
Grythyttan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affärsutveckling för företag 

 
  

Sabina Schnegotzki företagsrådgivare från Amli presenterar lite om vad som händer 

Först visades en film om vad som görs på Almi just nu. 

51% av Almi ägs utav staten och resten ägs av olika regionala ägare. Man arbetar utan eget 

vinstintresse. Man jobbar mot alla branscher och har fullständig sekretess. 

I ett företag finns det ju alltid olika delar och man försöker hjälpa 

till att stärka delarna företaget som kanske är lite svagare. Man 

kan få hjälp med rådgivning, finansiering samt ibland hjälper 

man även till med riskkapital. 

 

 

 

Almis kunder har fått 47% ökad omsättning och 30% fler arbetstillfällen. 

Läs mer på Almi.se 

Ute Walter, prefekt informerar 

Hospitality Management är ett nytt program som kommer att startas upp hösten 2019. 

Gymnasie-SM i besöksnäringsrelaterade yrken kommer att arrangeras 22-23 mars 

2019 på Restaurang- och Hotellhögskolan. 

Örebro Universitet kommer att ha 20-årsjubileum under 2019. Det kommer att hända 

en del aktiviteter kring det som kommer att vara samlade kring veckorna 40-41. 

Man håller även på att utöka personalstyrkan med fem lektorer. 
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Forts. Affärsutveckling för företag 

 

 

 

 

  

Bolag som deltagit i Almis tillväxtprogram: 

 

När man lånar pengar så är det till banken man i första hand ska vända sig och sen är det 

ägarkapital som brukar komma till. Om dessa två inte kan mötas på grund av för stor risk 

då går Almi in som en part och tar lite större risk. 

 

 



 

 

 

Presentation av Pihlskolans gymnasium och vuxenutbildning 

 
  

Greta Hidén rektor, Lindamarie Brandt samordnare vuxenutbildningen och 

Fredrik Fogelqvist programsamordnare presenterar 

Utbildning och företagande hör ihop och ju mer man vet om varandras verksamheter 

desto lättare är det att samverka. Då kan man öka kompetensutvecklingen i kommunen. 

Pihlskolan består av Gymnasium och Vuxenutbildning. Man har 378 elever just nu varav 

ca 145 är på gymnasiet och resten på vuxenutbildning. 

Gymnasieprogram: 

-Introduktionsprogrammet (för behörighet till gymnasieskolan) 

Yrkesförberedande program: 

-Industritekniska programmet (stort söktryck) 

-Restaurang- och Livsmedelsprogrammet 

Högskoleförberedande program: 

-Naturvetenskapsprogrammet 

-Teknikprogrammet (startades förra läsåret) 

-Samhällsvetenskapsprogrammet 

Vuxenutbildningen: 

-Komvux-grund och gymnasial nivå. (Distans- och närstudier) 

-Orienteringskurser förberedande för yrkesvux inom industri, vård och restaurang. Riktar 

sig mot nyanlända elever så att de ska klara av studierna på yrkesvux. 

-Yrkesvux 

-Särvux (Särskild utbildning för vuxna) 

-SFI 

Vad som är på gång på skolan: 

Ny programfördjupning på SA: ”Räddning och säkerhet” Det är ett samarbete med 

räddningstjänsten, ambulansen, polisen och försvaret. Tanken är att eleverna ska få 

verklighetsbaserade uppgifter men också att det blir kompetensförsörjning till yrkena. 

Lärcenter: Plats där distansstuderande kan mötas, Tentamen- och provskrivning, Teknisk 

support på plats, Distansmötesteknik, Samarbete med universitet när det gäller  

distansutbildningar 

Yrkesvux: Egna utbildningar: kock, servitör, arbete inom industrin, undersköterska t.ex. 

Samarbete i regionen i Örebro län där andra kommuners yrkesvux-utbildningar också fritt 

sökbara för alla invånare. 

Utbildningarna hittar man på Studentum https://www.studentum.se/skola/yrkesvux-

region-orebro-lan/ 

SÖKES:  

APL-platser (arbetsförlagd praktik) till hösten sökes till naturvetenskaps- och 

teknikprogrammet. 

Mentorer sökes till teknikprogrammet. De behöver få en närmare kontakt med industrin. 

Pihlskolan är även en försöksskola när det gäller Nationella prov digitalt. (1 av 100) 
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Pitch nyinflyttat företag: By republiken och Butiken Republiken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jacob Uhlin entreprenör och formgivare presenterar sitt företag 

Som handriver tillsammans med Elin Silverpil. De har en passion för konst och design.  

De samlar och säljer: 

-Utvalda vintagemöbler och föremål (mest skandinavisk form 30-70 talet) 

-Kontemporär konst och design. Producerade i liten skala av samtida designers och 

konstnärer. 

-Egna varumärket By Republiken 

Grythyttans gamla stationshus 

-Showroom  

-Designkontor 

-Verkstad 

-Företagshotell? 

  

Produkterna säljs framför allt via hemsidan www.butikenrepubliken.se  

Öppet en lördag i månaden samt vid speciella tillfällen så som julmarknad etc. 

Den som vill komma en annan tid kan boka visning 
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Företagsföreningen i Hällefors har ordet 

  
Tobias Nygren 

Föreningen har till ändamål: 

• Att medverka till att företagarna aktivt bidrar i samhällsutvecklingen för en 
attraktiv kommun. 

• Att verka för samförstånd och samarbete med andra organisationer inom 
näringsliv, föreningsliv och kommun 

• Att föra medlemmarnas talan inför myndigheter och andra sammanslutningar 
inom näringslivs- och samhällsfrågor. 

• Att skapa förståelse för företagens betydelse. 

Vem är företagsföreningen? 

• Ca 70 st. medlemsföretag i Hällefors kommun 

• Styrelse: 
Ordf. Jennie Nyheim, SaxEss 
Kassör: Kim Mattson Wulf, Törnbloms Vulk 
Sekreterare: Maria Dahlqvist, Hällefors Bokhandel 
Ledamöter:  
Uta Riedel, Sikfors Herrgård 
Leif Bergkvist, Grythyttans Buss 
Tobias Nygren, FirstEye  

Utvecklingen av styrelsens arbete 
– förenings vision, mål, aktiviteter och styrelsens arbetssätt. 
Man har jobbat med en konsult för att driva sitt arbete framåt 

Utveckling av föreningens erbjudande till medlemmarna och vår omvärld görs genom att 
skicka ut en enkät företagarna får svara på. 

Tre fokusområden: 

 Evenemang och nätverkande 

 Driva mer kommunikation: t.ex. föra en debatt, kommunicera via facebook samt 
vara en väldigt viktig del av Näringslivsrådet. 

 Stöd till medlemmarna. Pågående process. Man ska vara en dörröppnare som 
sänker trösklarna. 

 

 

 

 

 

 



 

Korta pålysningar 

 

 

  

All in-projektet 

Projektet syftar till att öppna upp nya vägar till arbete och bidra till egenförsörjning för 

dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. 

Man kommer i projektet att jobba mot det privata näringslivet – ca 250 företagare. Det 

behövs praktikplatser och få människor i arbete. Personerna kan avlasta ordinarie 

personal så att de kan ägna sig åt sina kompetenser. 

 

Välkommen att kontakta oss om du kan erbjuda en praktikplats. 

Vi kan hjälpas åt att avlasta ordinarie personal och samtidigt bana väg för att klara 

arbetskraftsförsörjningen framåt.  

Kontakta Gabriella Eriksson: telefon: 073 660 49 83 eller  

E:post Gabriella.Eriksson@hellefors.se 

 

 

Frukostmöten 2019 

 27 februari 

 17 april 

 4 september 

 27 november 
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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 

2019-02-11 

 

Bjud in eldsjälar och entusiaster 

till våra företagarfrukostar! 

Det behöver vi. 
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