
 
 

  

Företagarfrukost 2017-11-29 
Minnesanteckningar 



 

 
 
Frukostmöte för företagare 
Folkets Hus, Hällefors 29 november 
kl. 07.30 – 09.00 

 

Till årets sista företagarfrukost kom ca 66 deltagare. 

 

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

I inbjudan till frukostmötet skickades det med 2 frågor att besvara: 

1. Hur vi kan vi i Hällefors kommun tänka nytt och hjälpas åt att få in den arbetskraft vi behöver, både enklare 
praktikplatser och spetskompetens? 

2. Hur kan vi öka företagsamheten? Vi behöver fler nya företag. 
 

Gabriela tackar för alla svar som kommit in och kommer att återkoppla till det. Det kom in jättebra idéer och inspel. 

 

Aktuellt från kommunen. 
 
 
  

Vad händer i kommunen: I dagläget handlar det mycket om att ta grepp om centrumutvecklingen och jobba med 
”vinterljus” och se till att skapa ljus i mörkret.  

En annan fråga är hur utvecklar vi våra former för samverkan och företagsamhet? 

Finns det fler former vi kan utveckla?  

Från och med januari 2018 tar kommunen hand om sina fastigheter som tidigare sköttes av BoAB.  I och med det 

anställdes Jessica Eriksson som fastighetschef. 

Kommunchefen avslutade med att presentera kommunledningen. 

 

 



 

Länksamling till lokala företag 

Har du ett företag som är etablerat i 

Hällefors kommun? Då har du möjligheten 

att få en länk till företagets webbplats. 

Hällefors kommun/Näringsliv/Länkar till 

lokala företag 

 

 

 

Företagspresentation Guldkringlan 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mathilda Andersson ägare och VD 

Hennes företagande började 2014 i Filipstad där hon också driver ett bageri och café – 

Skafferiet. Mathilda har hela tiden önskat att Guldkringlan i Grythyttan blir till salu. Och 

så blev det - så nu har hon bageri och café både i Grythyttan och Filipstad. Det blir många 

turer emellan men tack vare bra personal man kan lita på så fungerar det. 

Mathilda brinner för att göra allt så bra som möjligt från grunden och älskar att jobba med 

människor och service. Vill aldrig säga nej till någonting: frågar folk om ni brukar göra 

något speciellt bli svaret ”nej – men vi kan ju prova”. 

Det är bättre att fråga kunden vad de vill ha och sen mötas på halva vägen.  

Siktet är att ha nöjda kunder.  

 

För att uppmuntra till Ung företagsamhet tycker Mathilda att man måste våga. Alla kan 

inte allting från början men man lär sig efter vägen.  

 



 

 

 

Projektet Kompetens och kunskapsanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hans Karlsson, projektledare Kompetens och kunskapsanalys 

Sedan drygt ett och ett halvt år tillbaka har Hans jobbat med frågorna för Hällefors 

kommun och Region Örebro län i ett gemensamt projekt. Ganska snart kommer projektet 

att vara klart så därför redovisas nu en del av projektet och dess slutsatser. 

Inledning och bakgrund 

• Strukturomvandling 

• Negativ befolkningsutveckling 

• Demografisk obalans (mycket större andel äldre än yngre) 

• Hög arbetslöshet 

• Arbetskraftsbrist 

• Kompetensbrist 

 

Åtgärder 

• En rapport som beskriver arbetslivet i Hällefors  

• Föreslå aktiviteter med effektmål 

• Integrationsperspektivet ska beaktas 

• Föreslå aktiviteter fortlöpande som uppfyller projektets mål 

 

Aktiviteter under projektet 

• Utvecklingsråd 

• Vård och omsorgscollege  

• Komtek  

• Lokaprojektet för ökat intresse för besöksnäringen 

• Jernkontoret 

• Mine  

• Bättre möjligheter att pendla 

• All in 

• Körkort för gymnasieelever 

• IT-guide 

• Bergslagens kulturskola 

• Gymnasiesamverkan 

• En gemensam vision 

 

Effekter på arbetsmarknaden 

• Arbetskraften i Hällefors ca 3 500  

• Arbetskraften minskar med drygt 500 på 20 år 

• Pensionsavgångar 85 – 90 personer per år 

• Inträder på arbetsmarknaden 65 personer (teoretiskt). 

Saknas ca 20 personer (fler ?) 

• Hur många flyttar ut under och efter gymnasiet? 

• Hur kan bristen mötas? 

• Inflyttning, pendling, fler barn, pensionsålder 

 

Åtgärdsplan 

• Moderna bostäder 

• Utveckla skolan 

• Bättre pendlingsmöjligheter 

• Öka volymen för validering 

• Ta till vara de nyanlända – samordna integrationsverksamheten 

• Bilden av Hällefors – kommunicera kvaliteter 

• Nyföretagande bland utrikesfödda 

 



 

 

 

Ung företagsamhet 

 

 

 

 

 
 

 

  

Ida Jensen, Regionchef Ung Företagsamhet och Petra Baastad 

På Pihlskolan har arbetet med ung företagsamhet startats upp i liten utsträckning.  

När det händer i Hällefors händer det ordentligt. En klass startade nyligen med UF. Det  

som andra elever haft från september att lösa det löste Hälleforseleverna tillsammans med 

sin lärare på 1 ½ vecka. Så vill man något så händer det! 

Om Ung företagsamhet UF: 

Sverige: ca 28.000 gymnasieelever läsåret 16/17 

Örebro län: 830 elever 320 UF-företag  

82 % av skolorna i länet 

Sedan starten 1980: 360.000 UF-elever 

En ideell och partipolitiskt obunden organisation som utbildar i entreprenörskap 

Finansieras via ekonomiska bidrag från staten, kommuner och företag 

Har funnits sedan1980 för att föra skolan och näringslivet närmare varandra 

Vill att Sverige skall få fler företagare och mer företagsamma ungdomar 

UF arbetar med entreprenörskap både på grundskolan och gymnasiet 

 

 

 

• Gymnasieelever startar, driver och avvecklar ett företag under ett läsår 

• Egna idéer, riktiga varor/tjänster 

• Riktiga pengar 

• Självständigt arbete och eget ansvar 

• Ser effekten av sina egna handlingar 

• Passar samtliga gymnasieprogram 

• Kompetensförsörjning och generationsutbyte 

 

Alla UF-företag måste ha minst en rådgivare från näringslivet knuten till företaget. 

”Vi tror på unga 

människor 

och vi vill att de ska tro 

på sin egen 

företagsamhet” 

 



 

 

 

Forts. Ung företagsamhet 
 

  Slutsatser: 

Ökar sannolikheten att en individ startar företag 

UF-deltagande ökar sannolikheten för att bli nyföretagare med ca 20 % 

Ökad inkomst från företagande 

UF-deltagande ökar individens förväntade inkomst, positiv effekt på företagarinkomsten 

på mellan 7–12 % 

Högre medelinkomst 

en genomsnittlig månadslön mer om året 

Högre andel chefer – 44 % större sannolikhet 

UF-alumner når i betydligt högre utsträckning chefspositioner, 44 % högre sannolikhet 

att nå chefsposition jämfört med kontrollgruppen  

Etablering på arbetsmarknaden 

Deltagarna i studien hade drygt 20 procent lägre sannolikhet att vara arbetslösa. 

Petra Baastad har tidigare drivit UF-företag och jobbar nu 60 % på Ung företagsamhet 

samt driver egen verksamhet som säljer konst och heminredning.  Hon tycker att man 

gör en enorm personlig utveckling under tiden man driver ett UF-företag. Från att inte 

veta hur en affärsplan ser ut till att driva egen verksamhet. 

 

Läs mer på www.ungforetagsamhet.se 

 

 

http://www.ungforetagsamhet.se/


 

 

 

Företagspresentation Rinman Education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stefan Molander tf  VD 

 

 

På 1750-talet utvecklade Sven Rinman, den moderna järnhanteringens fader, nya metoder 

för tillverkning av järn och stål och gjorde Hällefors till Sveriges ledande järnbruksområde. 

Drygt tvåhundra år senare, 1989, grundades Rinmanstiftelsen. Dess huvudmän är Ovako 

Steel AB, Hällefors kommun och många små och medelstora företag och organisationer i 

Östra Värmland. 

1994 flyttar Industriprogrammet från Philskolan till Rinman Education AB. 

2006 blir Rinman Education AB en del av landets första Teknikcollege. 

Gymnasieskolans Industritekniska program: 
• Driftsäkerhet och underhållsteknik 

• Produkt och maskinteknik 

• Processteknik 

• Svetsteknik 

Idag har Rinman 29 gymnasieelever . 

Gymnasieskolans avgångsklasser: 

• 2016: 10 elever, 1 tjej och 9 killar varav 7 jobbar på Ovako idag 

• 2017: 6 elever, 1 tjej och 5 killar varav 5 jobbar på Ovako idag 



 

 

 

Forts. Företagspresentation Rinman Education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta gör vi 2018 i Hällefors kommun 

 

 

 

 

 

 

 

  

Yrkesvux är ett samarbete med Pihlskolan och Hällefors kommun, för att göra vuxna 

anställningsbara på den lokala och regionala arbetsmarknaden. 

Uppmaning till företagarna: Praktikplatser sökes till ambitiösa och energiska elever!! 

Teknikcollege kriterier 

Rinman Education: Ett föredöme bland certifierade Teknikcollegeutbildningar i Örebro 

län. Mycket god uppfyllnad av Teknikcolleges åtta kriterier, bland annat tack vare det 

mycket nära samarbetet med Ovako och andra företag 

Företagskurser: 
• Truck 
• Kran, Säkra lyft 
• Mobila arbetsplattformar 
• Fallskydd 
• Heta arbeten 
• YKB (yrkesförarkompetens bevis) 
• Hydraulik, svets, CNC 

 

 Annalena Järnberg KS ordförande 

Ny detaljplan för bostäder och verksamheter i Grythyttan 

Ny detaljplan för centrum i Hällefors 

Flera detaljplaner som förs samman i en, för att underlätta framtida utveckling av 

centrumbilden 

Industrimark: I Hammarn tittar man på iordningställande av tomter klara för byggnation 

I Hällefors tittar man på byggnation av lokaler för uthyrning alternativt försäljning 

Centrumutveckling: 2017 beslutades om vinterljus – ett projekt som man ska jobba med 

några år framåt i tiden för att göra Hällefors och Grythyttans centrum mer attraktivt. 

Beslut har tagits om att riva kiosken på torget i Hällefors. På platsen kommer det istället 

att finnas en offentlig toalett och en digital informationstavla. 

Även Kachila-kiosken utefter riksvägen kommer att rivas. Där finns det möjlighet att göra 

parkering och rastplats. 

Etapp 1 på Stationsvägen har påbörjats i och med rivning av gamla busstationen. Etapp 2 

startar 2018 med gång- och cykelbanor samt grönytor.  

KS gav kommunchefen i uppdrag att se möjligheterna med att ytterligare stärka 

näringslivsarbetet i Hällefors. 

Ansöka om regionala tillväxtmedel för en förstudie/pilotstudie om hur man kan hitta 

utvecklingspotential när det gäller turist- och besöksnäringen. Hällefors kommun 

kommer att vara med och medfinansiera med 150.000 kr. 

Kommunen kommer att ansöka om medlemskap i Mälardalsrådet 2018. Detta för att ha 

bättre möjligheter att nätverka. 



 

Magda van Almenkerk 

30 november After Work på Hällefors Herrgård. Tomas Mathiesen berättar om D.A.C.A. - 

Drivers Against Child Abuse. 

Passa även på att diskutera om kompetensutveckling och om att hitta praktik- och 

arbetsplatser till de som behöver. 

Föreningen jobbar även mycket med temat Hälsa (för företagare och dess personal). 

Redan nu körs flera pass – bl.a. träningspass i naturen, yoga m.m. 

Mer information finns att hitta på FB: Företagsföreningen i Hällefors. 

 

 

 

Hällefors Företagsförening 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2018-02-02 
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