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REKRYTERING

Tonny Svensson, vd och ägare på med-
lemsföretaget HV Vent, vill se fler samar-
beten mellan kommuner och näringsliv.



Brist på yrkesutbildat folk skapar 
hinder i tillväxten. Det känns igen 
inom många yrken. Dessutom 

leder det inte sällan till att företag ”stjäl” 
arbetskraft av varandra, något som i 

längden är negativt för hela branschen. 
Detta vill Tonny Svensson, vd och ägare 
på medlemsföretaget HV Vent i Segel-
torp, ändra på. I våras blev han inbjuden 
av Huddinge kommun för att prata om 

behoven i branschen tillsammans med 
näringslivschefen och representanter 
från fastighetsbolagen Huge och Balder. 
Detta möte kom att leda till något mycket 
större.

Brist på arbetskraft och svårigheter att få unga att välja yrket. Ventilations-
branschen har samma problematik som plåtslagarna. För att komma till rätta 
med detta måste företag, såväl som kommuner och branschorganisationer, 
samverka, menar Tonny Svensson på HV Vent. Därför tog han ett eget initiativ.    

TEXT: KARIN CEDRONIUS    FOTO: KENT JOHANSSON

Samverkan krävs  
för att nyrekrytera

➤
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REKRYTERING

– Ganska snart insåg jag att vi tillsammans kunde göra något 
riktigt bra. Genom att kommunen och företag samverkar kan 
vi göra något åt bristen på arbetskraft i ventilationsbranschen, 
säger Tonny Svensson. 

Sagt och gjort. En månad senare bjöd Tonny in Huddinges nä-
ringslivschef Pia Forsberg, näringslivsutvecklare Ali Baniasadi 
samt Mikael Wirén på Huddinge kommuns utbildningsförvalt-
ning och branschorganisationen Svensk ventilations vd Britta 
Permats för ett samtal om vad de kunde åstadkomma med 
gemensamma krafter. 

Tillsammans utarbetade de en plan för att starta en helt ny 
yrkeshögskola i Huddinge, direkt anpassad efter ventilationsfö-
retagens önskemål på detaljnivå. Förutom HV Vent fick de med 
sig ett flertal namnkunniga företag, bland annat Riksbyggen och 
Stockholmshem. Genom samarbetet var tanken att företagen 
skulle tillhandahålla lärare, praktikplatser och även anställa 
eleverna direkt efter utbildningen. Ansökan skickades in till 

Myndigheten för yrkeshögskolan
– Vi är övertygade om att det blir en suverän utbildning, där 

vi i branschen är med och utformar den så att den stämmer 
överens med det vi behöver. Tyvärr fick vi avslag av myndighe-
ten, säger Tonny Svensson.

Men skam den som ger sig. Arbetsgruppen ska nu träffas igen 
och omarbeta sin ansökan för att göra ett nytt försök inför nästa 
läsår. För utbildningen behövs verkligen – det råder det ingen 
tvekan om, menar Tonny Svensson. 

– Vi har kommit ett viktigt steg på vägen till samarbete över 
gränserna. Vi kan inte jobba var och en på egen hand, utan vi 
måste arbeta ihop från start om vi ska lyckas vända på situatio-
nen med för lite arbetskraft. 

Dessutom har samarbetet mellan kommun, företag och 
branschorganisation lett till flera andra, fruktbara idéer. Nu 
hoppas Tonny på att de tillsammans ska kunna göra fler aktivi-
teter för att få ut information om yrket till ungdomar som ska 

I verkstaden tillverkas bland annat värmeväxlare. En av de som jobbade med detta denna dag var Shahram "Zacke" Issakhani. ”Det är ett väldigt komplext yrke, med 
många möjligheter till spetsinriktning. 

Men vi måste få presumtiv arbetskraft att se det.
Tonny Svensson

 ”Genom att kommunen och företag 
samverkar kan vi göra något åt bris-

ten på arbetskraft i ventilationsbranschen.
Tonny Svensson



Företagsfakta
Medlemsföretaget HV Vent, eller AB Henriksbergs Verkstäder, grundades 1946 av Tonny 
Svenssons farfar, Einar Svensson. Då började de med diverse uppfinningar samt tillverk-
ning av trehjulingar, utrustning för avloppsrensning och tillverkning av ventilationsbatte-
rier. Sedan 1949 är verksamheten koncentrerad kring ventilation. I dag är företaget, som 
ligger i Segeltorp i södra Stockholm, ett av branschens bredaste, men kunskap inom de 
flesta grenar inom ventilation. Antal anställda är 25.

Värmeväxlarna provtrycks i vattenbad, innan leverans.

välja linje i gymnasiet. För det är ett framtidsyrke, menar han, 
men det måste marknadsföras bättre för att ungdomarna ska 
få upp ögonen för det. 

– Det är ett väldigt komplext yrke, med många möjligheter 
till spetsinriktning. Men vi måste få presumtiv arbetskraft 
att se det. Då måste vi visa upp oss och vara intressanta – på 
skolor, mässor och liknande. Det vill jag jobba mer med.  

Och trots avslaget är initiativet om en yrkesutbildning inom 
ventilation ingalunda avpolletterat. 

– Vi kommer att fortsätta kämpa för detta och för att få in 
fler till branschen. Vi ger inte upp! ■

”FÖRBANNAT BRA GREJER 
TILL VETTIGA PRISER”

RAKA RÖR 
FRÅN WIJO

JUST NU KAMPANJ PÅ TAKAVVATTNING

Bra grejer behöver inte vara 
krångliga. Eller dyra. Med WIJO 

monterar du tak avvattningen 
snabbt och smidigt, utan 

specialverktyg. Hitta din närmaste 
återförsäljare på wijo.se.

Våren
kommer tidigt

hos Wijo

z

Kampanjen gäller under mars 
hos utvalda återförsäljare.

z


