
 
 

  

Företagarfrukost 2018-09-26 
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. 

 



 

 
 
Frukostmo te fo r fo retagare 
Folkets Hus 26 september kl. 07.30 – 09.00 

 

Till årets första företagarfrukost kom 64 deltagare. 
 

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

 
 
 

Aktuellt från kommunen.  
 

  

Tommy Henningsson, Kommunchef i Hällefors kommun berättade om vilka 10 
strategiska områden som kommunen fokuserar på. 
 

• Näringslivsutveckling – kommunen ska vara stödjare och möjliggörare, att hitta 
olika forum för samspel. 

• Samarbete mellan politik och tjänstemän/chefer – där är samarbetet också kopplat 
till näringslivsutveckling. 

• Ekonomi i balans – vi måste ha ordning och reda på ekonomin så att vi kan 
avsätta medel för att göra näringslivssatsningar. 

• Infrastruktur frågorna – handlar om gata, park och vatten men även att hitta 
kommunikationer. Man jobbar mycket med Trafikverket och Region Örebro län 
för att möjliggöra att hålla vägarna 63, 205 och 244 så bra som möjligt. 

• Kompetensförsörjning – en av våra viktigaste grundpelare. Vi måste tillgodose 
vår egen organisation men också utbilda och göra ungdomar intresserade av de 
yrken som finns på hemmaplan. Ungdomarna behöver lotsas in på de utbildningar 
som efterfrågas av lokala företag. 

• Digitaliseringsarbetet – handlar om att underlätta vardagen. Ingången till 
kommunen ska vara mycket e-tjänster. 

• Driva utveckling och förändringsarbete 
• Integration – arbetsmarknadsinsatser så att nya svenskar kan hitta jobb och 

minska på stödinsatser. Kommunen äger ett sådant projekt som heter All-In där 8 
kommuner jobbar tillsammans. 

• Bostads- och lokalförsörjning – 2 st. grundläggande planer som antagits av 
politiken som vi ska jobba med. Vilka lokaler kan vi ställa till förfogande, 
framförallt då det gäller företagsamhet? Centrum ska utvecklas och kommunen 
behöver lokaler som är anpassade efter vår egen verksamhet men även 
företagarnas verksamheter är viktiga. 

• Samarbetet i regionen – vi ska inte isolera oss. Utan vi ska se till att vi samverkar 
både i norra länsdelen men också med Region Örebro län och dess  olika delar. 

 
 
 



 

 

Aktuellt i kommunen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tommy Henningsson, Kommunchef i Hällefors kommun fortsätter med att berätta vad 
som är på gång i kommunen 
 

 En ny skolmodul har nyligen invigts så att vi kan ta emot fler elever. 
 

 Man håller på att projektera för en ny förskola i centrala delarna av Hällefors, så 
att man kan avveckla de lokaler som är uttjänta. 
 

 Kommunen ska också tillsammans med Regionen planera för att bygga ett nytt 
vård- och omsorgsboende i anslutning till Vårdcentralen samt se över om 
Fyrklövern behöver renoveras. 
 

 När det gäller centrumutvecklingen jobbar man just nu med att förändra 
detaljplanen för hela centrum så att vi kan agera och möjliggöra att få den 
utveckling vi vill ha. 

 



 

 
 

Ovako: nulägesrapport efter ägarskiftet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Björn Wiborg platschef , Ovako ger en nulägesrapport efter ägarskiftet 

Vad har hänt inom Ovako senaste året? 

 Ovako har fått ny ägare 1 juni – japanska ståljätten Nippon Steel & Sumitomo 
Metal Corporation (NSSMC) 
- En stark industriell ägare med ett långsiktigt perspektiv 
- Ambition att skapa tillväxt för vår verksamhet med våra resurser  

 Ovako går ihop med Sanyo Special Steel, som är ett dotterbolag till 
NSSMC 
- Ovako kommer drivas som en egen enhet men kommer att samarbeta med 
Sanyo för utveckla våra tekniska förutsättningar och stärka det kommersiella 
erbjudandet 
- Integrationen med Sanyo förväntas att vara klar i mars 2019  

Vad har hänt inom BU Hellefors senaste året? 

 Anställt cirka 100 nya medarbetare under 2017 & 2018 

-  Mycket hög efterfrågan på Hälleforsprodukter 
- Kommer att leverera cirka 45 kton mer 2018 jämfört med 2016 

 Stora investeringar under sommaren 
- Ca. 18 miljoner kronor för upprustning och modernisering av Valsverket som 
är själva hjärtat av verksamheten (främst ugnen). Man byter ut styrsystemet i 
ugnen och gör den till ett av de modernaste i världen. 
- Ca. 16 miljoner kronor till ett nytt ultraljud för kontroll av inre fel  

Fokus framåt 

 Integrera med NSSCM och Sanyo 

 Fortsätta att investera och modernisera maskinparken för tillväxt framåt.  

 Fortsatt fokus på säkerhetsarbetet  

 

 

 
Linda Axäng är ny tillförordnad HR Chef på Ovako 



 

 
 

Företagspresentation DelMat AB 
 

 

 

  

Jan-Åke Frykholm CEO, DelMat AB presenterar företaget 

• Fakta 
 
-  Etablerat 1992 i Hällefors 
-  Ägare; Myrina Invest AB och Frengen Förvaltning AB 
-  Omsättning; ca 33-40 msek  
-  Anställda; 24 

DelMats affärside är att tillhandahålla kvalitativa och hållbara färdigmåltider för 
konsumtion ”to go” eller vid matbordet till kunder vars konsumenter ställer höga krav 
på smak och bekvämlighet. 

Kunderna finns i: 

 Dagligvaruhandeln 
o Private Label 
o Grythyttan Gourmet 

 HORECA (Hotell, restauranger och catering) 
 Svensk servicehandel 
 Export 

Kunder 

 

Delmat jobbar med att försöka ha fräscha, svenska och lokala råvaror som har 
minimalt med tillsatser i produkterna. 

Certifieringar:  
BRC Certifierade, A-nivå, sedan 2008 
FSSC 2016 
Eko certifierade, sedan 2011: EU ekologisk 

All tillverkning sker i Hällefors. Man har eget bageri och gör allting från grunden 
samt ett eget storkök som gör såser, fyllningar och toppingar. 
Man chockfryser allting direkt ”in line” vilket innebär att man inte behöver tillsätta 
konserveringsmedel. Fryskedjan hålls sen ända fram till slutkonsumenten. 

Nära samarbete med Örebro Universitet - Klimatsmarta Gråärtan 

Produkterkategorier: Pizza, Filodegsprodukter -pajer-rullar , Piroger, Lasagne, Bröd 

Varumärken: Private Label, ,  

 

:   



 

  



 

 

 

Grythyttans Innovation & Start-up Hub? 

 

 

 

  

Martin Sjöberg projektledare och Moa Lindén från Inkubera informerar om 
Grythyttans Innovation & Start-up Hub. 

Inkubera startar upp Grythyttans Innovation & Start-up Hub i Måltidens Hus där den 
gamla butiken var. Det kommer att bli en mötesplats för nya företag, befintliga företag, för 
studenter, egentligen för alla som har en idé som de skulle vilja utveckla eller testa 

Hubben kommer att bemannas av alla de stödorganisationer som finns för företagande och 
produktutveckling: Innovationskontoret, Inkubera, Almi, Nyföretagarcentrum, Drivhuset, 
Alfred Nobel Science Park  m.fl. 

När man öppnar dörrarna och kommer in så blir man mottagen av Moa Lindén som slussar 
ihop företag med rätt forskare eller företag. Moa fixar även bokningen av lokaler. 
Det kommer att finnas en mängd aktiviteter för att stödja nyföretagande, 
produktutveckling, innovationer för företag som vill skala upp sin verksamhet. 
Man kommer att kunna använda sig av Restauranghögskolans forskare, utrustning och 
lokaler.  

I Måltidens Hus kommer man att ha ett café dit alla är välkomna. Där kan man sitta och 
jobba gemensamt och samtidigt få stöd, om man vill. 

I Hällefors kommun vänder man sig till alla som vill starta ett företag eller utveckla sin 
produkt, oavsett vilken bransch eller vilket område det är. Det ska vara väldigt lätt att 
komma in med sin idé. I Regionen vänder man sig till alla som vill utveckla sina produkter 
inom livsmedel där man är experter. 
Precis som med samarbetet mellan  Universitetet och DelMat, så kommer man att jobba 
nationellt med alla start-up bolag och företag som vill utveckla sina produkter inom 
måltid, hälsa och upplevelser – Grythyttans signum. 
Möjlighet finns att bygga olika event för  företag nationellt och hoppas att man kan fylla 
varumärket Hällefors kommun och Grythyttan och få hit en massa besökare, och 
förhoppningsvis få ett eller annat företag att etablera sig i kommunen. 

Mer information kommer att skickas ut till alla företagare i Regionen.  

 

 



 

 

Vad händer mer i kommunen? 

 

 

 

  

Gabriela Kloth, Näringslivsstrateg Hällefors kommun 

 

NKI och kommunservice 
27 september träffas alla KS-ordförande, kommunchefer, näringslivsansvarig och vissa 
enhetschefer på Samhällsbyggnad Bergslagen för att prata kring kommunservice och NKI 
(Nöjd Kund Index) Hur kan vi inom ramen för rättssäkerheten bli ännu mer 
serviceinriktade? Hur kan vi göra et lätt för företagare?  Dagen  kommer att handla om 
frågor som rör kommunservice och myndighetsutövning,  bygglov, brandskydd, miljö- 
och hälsoskydd, serveringstillstånd och  livsmedelskontroll.  

Förstudie kring turistisk utvecklingspotential 
Vilka möjligheter har vi i vår kommun med turism och besöksnäring. En förstudie  
genomförs  under september-november. 
2 nyckelfrågor är vilka unika turistiska förutsättningar ska utvecklas i vår kommun och på 
vilket sätt? Hur kvalitetssäkrar vi turistiska nya projekt, med tydlighet att det ska vara 
hållbart och miljövänlig Företag och föreningar bjuds in  till dialogmöten under oktober 
månad. 

Allmänna kommunikationer, pendlingsmöjligheter, transporter och vägar 
I april träffade kommunen Trafikverket i Eskilstuna. Kjellbergs var med och underlag 
kring belastning av våra vägar från Spendrups Bryggeri, Ovako och fler andra företag. 
Innan sommaren träffade man även Trafikverket i Örebro. De kom hit till Hällefors för att 
titta på Silvergruvvägens trafikbulor. Och nu är bulorna borta och vägbeläggningen 
kommer att läggas om 
Man har även träffat ledningen på Region Örebro län för att lyfta frågorna om allmänna 
kommunikationer och pendling.  
Nästa möte i oktober  kommer att handla om riksväg 244. 

Kompetensförsörjning, lärcentra…  
Det visar sig att en hel del av våra gymnasielinjer där vi har brist på arbetskraft framöver 
har alldeles för få sökande. T.ex. var det bara 2 st. sökande till maskinförarutbildningen 
på Kvinnersta. Det räcker inte på långa vägar, för vi behöver både maskinförare och 
chaufförer. Det behövs också kockar och servicepersonal till besöksnäringen och personal 
till livsmedelsindustrin. Här har vi en stor gemensam utmaning att arbeta med. Positiva 
delar finns och i år har vi haft många sökande till industritekniska programmet i 
Hällefors. 

 



 

 

 

Företagsklimatet - nuläge och resan framåt 

 
  

Hanna Jonasson, Regionchef Företagarna och Karl Hulterström, Regionchef 
Svenskt Näringsliv 

Med sikte mot toppen! 

Att sätta näringslivsfrågor högst upp på agendan är helt rätt!  

Det man belyser med turnén ”Med sikte mot toppen” är hur viktigt det är med företagens 
och företagsklimatets betydelse. 

Sagt av Günther Mårder, VD Företagarna: ”Sverige behöver människor som vågar ta 
risker, bryter barriärer, löser problem och utvecklar samhället. Vi måste ge alla dessa 
strävsamma företagare rätt förutsättningar att fortsätta bygga Sverige. De är 
jobbskaparna, välfärdsbyggarna och samhällsbärarna.” 

Välfärdsbyggarna 
De kommunala skatteintäkterna i Hällefors kommun, som är förvånande för de flesta, är 
att småföretagen står för 26% av intäkterna. De större företagen står för 18%. Offentliga 
sektorn står för 23%. 

Jobbskaparna 
Antalet anställda i respektive område: småföretag (<50 anställda) 921 personer, större 
företag (50+ anställda) 778 personer, offentliga och övriga organisationer 1028 personer. 

Utveckling antal jobb 1990-2016 i Hällefors 

  

 



 

 

Forts. Företagsklimatet - nuläge och resan framåt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Andel företagsledare över 65 år: Hällefors 26%, Örebro län 18,4% och Sverige 17,1% 

 

37 procent av företagen i länet har tvingats tacka nej till ordrar på grund av att men har 

för mycket att göra och att man inte hittar rätt kompetens. 

Det största tillväxthindret 2017 var tuff konkurrens. 2018 har det vänt helt och 

kompetensbrist är nu större en andel än vad resten av Sverige har. 

Kompetensbrist handlar inte bara om den formella kompetensen utan även om rätt 

attityd, inställning, att ta ansvar osv. 

I Hällefors kommun är det 15% av företagen som anser att kommunen bedriver någon 

form av verksamhet som företagen skulle kunna bedriva själva. Till exempel 

Fastighetsförvaltning och liknade tjänster, Service, Bygg service och Entreprenadjobb. 

Varför är det viktigt att kommunerna arbetar med det lokala företagsklimatet? 

- Man ser starkare ekonomisk tillväxt i län med bra företagsklimat. 

- Kommuner med ett gott företagsklimat har en högre befolkningstillväxt jämfört med 

kommuner med ett svagt företagsklimat. 

- Invånare i kommuner med ett gott företagsklimat är mer nöjda med kommunens 

verksamheter jämfört med invånare i kommuner med ett svagt företagsklimat. 

I företagsrankingen är det främst små företag som svarar. De vanligast förekommande 

branscher som svarar är bygg, handel, transport och industri. 

 

 

 



 

 

Forts. Företagsklimatet - nuläge och resan framåt 

  

 

Förändring av företagsklimatet i Hällefors de senaste fem åren 

 

Prioriterade områden i kommunen för att förbättra det lokala företagsklimatet, utifrån 

företagens svar. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa företagarfrukost 28/11 

 

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 

2018-10-11 

 

Bjud in eldsjälar och 

entusiaster 

till våra företagarfrukostar! 

Det behöver vi. 

 

mailto:kommun@hellefors.se

