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Med Starke
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stor och stark
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Mer läsning • Healo - appen som kan förenkla och förbättra för patienter
• Black Hill producerar i flera världsdelar • Hur fungerar upphandlingar?
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...När botten är
nådd, skall toppen
nås...
Javisst tänker jag på denna nya tid utan
pandemi, och javisst skulle rubriken
kunna vara en ny slogan, men inte så
hållbar men ändå anpassad till en känsla
av lättnad.
Vår näringslivstidning försöker i vanlig
ordning att leva med förändringar
och svängningar för näringslivet,
samtidigt spegla och lyfta fram våra
fantastiska företag som kan personifiera
den kompetens som måste finnas i
framgångsrik affärsverksamhet.
Vi vill denna gång lyfta några kanske
nya nyckelord för företagsamhet. Vad
sägs om cirkulära affärsmodeller, digital
transformation, säker produktionstillgång
och inte minst leveransförmåga.
Det går att läsa mer om detta och
slutligen... det går att göra många
affärer med vår kommun, du borde
pröva det, du också...

14%
minskning av antalet
företagskonkurser i
Uddevalla kommun under
2021 jämfört med 2020.
Källa: UC

Vad skulle du vilja att vi skrev
om i kommande nummer av
Näringslivet?
Tipsa oss på:
hallbartillvaxt
@uddevalla.se

Har du frågor om n
 äringslivet?

Vi är din kontakt!

Är du företagare i Uddevalla
kommun eller har du planer på
att etablera dig i k
 ommunen?
 ommunens näringslivsutvecklare underK
lättar företagens kontakter med olika
delar av kommunens verksamheter.



Sophie Carling
Näringslivsutvecklare
0522-69 61 53

På Avdelningen för Hållbar tillväxt finns
personal som arbetar med företagsetableringar, innovationer, besöksnäring,
kultur, landsbygdsutveckling, martima
frågor och mycket mer.
Kontakta oss gärna: via telefonnumren
till höger eller via e-post:
förnamn.efternamn@uddevalla.se

Clas Mellby
Näringslivsutvecklare
0522-69 61 89

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här:
uddevalla.se/naringsliv-och-arbete

Anders

Besök vår hemsida:
uddevalla.se/naringsliv-och-arbete

Anders Brunberg, 0522-69 60 61
Tillväxtchef, Avdelningen för Hållbar tillväxt,

Följ oss gärna på sociala medier:
LinkedIn och Facebook där vi heter
Näringsliv och tillväxt i Uddevalla

Healo vill förenkla och förbättra för
både patienter och vårdgivare
Jan Royson har en lång erfarenhet inom hälsa och
rehabilitering och har bland annat varit naprapat åt
Sveriges alpina landslag under flera år. Förutom att
arbeta kliniskt med patienter, har han även hunnit
arbeta många år med entreprenörskap och affärsutveckling inom friskvård och hälsa. Numera spenderar han sina dagar med att försöka få sjukvården
att inse att de behöver börja arbeta med digital
transformation för att bli effektivare och bättre
kunna hjälpa sina patienter.

Vad vill du läsa om? Tipsa oss!
hallbartillvaxt@uddevalla.se

Ha det bra, där ute...

Helena Henriksson
Utvecklare: besöksnäring
0522-69 84 71

Anneli van Roijen
Utvecklare
052 2-69 61 49

Jan var med och byggde upp nätverket Trygg Rygg, som numera är en
del av Falck Healthcare, och företaget Min Friskvård, som i dag heter
ePassi. Förutom att arbeta som naprapat på Kroppsforum är han idag
även delägare och affärsutvecklare i företaget Empowered Application AB. Med varumärket Healo är deras mål att förenkla och förbättra
för patienter och vårdgivare genom digitala patientstöd.
De har med hjälp av läkare och annan expertis skapat en plattform
som anpassas utifrån vårdgivarens behov och den information de vill
fylla det med. Idag har olika vårdgivare skapat vårdplaner för sina
behov inom exempelvis ortopedi, neurologi, fysioterapi och iKBT
som patienterna förskrivs via en app i sin mobil eller surfplatta. Här
kan de även ha direktkontakt med vårdgivaren genom chatt, video och
gruppsamtal. Få uppgifter, kurser och övningar, svara på frågor, få
information och i vissa fall även få en diagnos utan att behöva lämna
hemmet.
Healo fyller appen med information och kunskap som kunderna, i det
här fallet vårdgivarna, redan har. Genom att arbeta på så sätt sparas
mycket tid för vårdgivare och patient samt att följsamheten förbättras

avsevärt då vårdgiven kan se om patienten tagit del av instruktioner
och övningar.
Systemet integrerar och föreslår åtgärder
En av de stora skillnaderna på detta system och det som vården
använder i dag är enligt Jan att man samlat funktioner från flera olika
system på en plats. Historiskt sett har vården ofta haft ett system för
varje funktion och dessa system kan inte alltid ”prata” med varandra.
Healo är uppbyggt som en plattform man kan bygga på och förändra
efterhand när behoven ändras. Enligt Jan är det bara fantasin som sätter gränsen för vad den kan användas till.
Möjligheten finns att koppla på datainsamling via smarta klockor
och ringar, vilket ger ytterligare information om patientens mående
och gör det möjligt för systemet att upptäcka och förebygga problem
redan innan patienten själv märker av dem. Dessutom är systemet så
konstruerat att vårdplaner som är självinstruerande kan förskrivas och
hanteras av någon utan medicinsk utbildning, vilket frigör tid från
sjuksköterskor och läkare.
- Vi fyller systemet med kompetens så att det kan interagera, upptäcka
varningssignaler, föreslå åtgärder och till och med ställa diagnos
baserat på patientens svar på olika frågor. När behov finns bokas ett
fysiskt besök in, men då har systemet redan samlat in svar på många
av de frågor som i vanliga fall måste ställas under det fysiska besöket,
säger Jan.
Viktigt att delägare och finansiärer förstår processen
Företaget har kunder och intressenter inom privatvård, företagshälsovård och läkemedelsindustrin både inom Sverige och utomlands.
De som borde ha störst fördel av att använda Healo är den offentliga
vården, men tyvärr är detta något som tar allt för lång tid, anser Jan.
I december 2021 tog företaget in ytterligare kapital via en nyemission då de arbetar mycket med teknisk utveckling. För att få det att
fungera ekonomiskt och organisatoriskt så krävs rätt typ av delägare
och finansiärer som tror på idén, förstår processen och har tålamod,
berättar Jan.
En förutsättning för att arbeta med digital transformation inom
sjukvården är enligt Jan den digitaliseringsprocess som bankerna gått
igenom när de bland annat införde BankID och fick allmänheten att
lita på det digitala systemet. Han säger att Healo är byggt för att uppfylla alla krav på patient- och systemsäkerhet, men om inte bankerna
hade gjort resan först så hade det varit väldigt svårt att göra den inom
sjukvården, tror Jan.
Jan anser att arbetet med digital transformation inom vården består av
två delar, den ena är ta fram tekniken och den andra är att få vården
att ta till sig tekniken, och använda den. När det gäller patienterna
däremot så säger Jan att de är mogna för att arbeta med appen och att
ett stort antal redan använder den. Han säger att tack vare företag som
Kry och Doktor.se så har vården tvingats att förändra och förnya sitt
arbetssätt, men än är det en bra bit kvar.
- Den största utmaningen med digitaliseringen är egentligen att lära
sig att jobba på ett nytt sätt och inte bara fortsätta göra som man alltid
har gjort, avslutar Jan.

Avdelningen för Hållbar tillväxt medverkar

Näringslivet i Uddevalla ges ut av

till att förverkliga kommunens vision om en

Avdelningen för Hållbar tillväxt i Uddevalla

EMPOWERED APPLICATION AB

god livsmiljö och ett gott näringslivsklimat.

kommun med sex nummer per år.

Vi verkar för en positiv utveckling i de

Bolagsform: Aktiebolag

Ansvarig utgivare: Anders Brunberg

befintliga företagen och för att stimulera
företagsamhet och entrep renörskap.
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VAD VILL DU
LÄSA MER OM?

Redaktör: Maria Sjunnesson
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Jan Royson
delägare och
affärsutvecklare
på Empowered
Application AB.

Registreringsår: 2017
Antal anställda: 8 st
Nettoomsättning: 6 500 tkr (2021-12)
Källa: Empowered Application AB
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Starke Arvid vill skapa en säkrare
och mer jämställd arbetsmiljö
Företaget Starke Arvid AB tycker inte att man ska
behöva vara stor och stark för att arbeta med
byggnation, entreprenad eller vägunderhåll. De har
i över 40 år arbetat med att utveckla och tillhandahålla produkter som på ett säkert och ergonomiskt
sätt underlättar materialhanteringen och skapar en
bättre och mer jämställd arbetsmiljö inom dessa
områden.
Monika och Örjan Boström framför
företagets egna lokaler i Ljungskile.

Black Hill i Ljungskile med 40-års
erfarenhet av affärer med Asien
Örjan och Monika Boström driver
företaget Westcoast of Sweden
International Aktiebolag i Ljungskile. Med varumärket Black Hill
importerar de kepsar, mössor
och väskor från både Asien och
Europa och säljer vidare i hela
Norden. Nu ser de vissa problem
med att producera i Kina.

och miljömedvetna. De har en egen testmaskin på plats i lokalen där de kan testa nya
produkter, så att de vet att de håller måttet.
- Vi kallar den ”mördarmaskinen”, skrattar
Örjan. Den kör produkten 1000 varv för att se
om till exempel en söm släpper och behöver
förstärkas.
- Det kan ta upp till fem år att utbilda leverantörer om de höga kvalitets- och miljökrav vi
ställer på produkterna, berättar Örjan.

Allt började med att Örjan reste jorden-runt
med en kompis 1982-83 och fick då kontakt
med en leverantör i Hong Kong som sålde
pennor. Tillbaka i Sverige 1983, startade han
sitt företag med affärsidén att köpa och sälja
t-shirts. Importen från Asien kom dock igång
på riktigt först fem – sex år senare, när han
hade hittat bra och pålitliga leverantörer av
promotionsartiklar, som då var hans huvudsakliga produkter.
- Vår allra äldsta leverantör kommer ifrån
Hong Kong och vi fick kontakt redan på
80-talet, berättar Örjan.

Produktion i flera länder
Idag har de produktion i flera länder, främst
i Kina, men även till exempel i Polen. Dessutom finns nu mycket långtgående planer på
att starta upp samarbete med fler producenter
i Europa för att ytterligare förkorta leveranstiderna.
Örjan reser mycket för att besöka sina leverantörer och normalt sett är han till exempel i
Kina ca 2 gånger/år.
- Jag gillar att arbeta med kineser, de är
pålitliga och gör sitt bästa, säger Örjan. Men
under de senaste åren har mycket förändrats
även i Kina, fortsätter han. De stora fabrikerna som tidigare hade kanske 1500 arbetare
har i dag 200 - 300 personer i stället. De får
helt enkelt inte tag på folk som vill arbeta
med den här sortens produktion. Kineserna
har blivit ett mycket välutbildat folk och allt
färre vill arbeta med sömnad, förklarar han.

Flera hundra återförsäljare i Norden
Örjans fru Monika kom in i företaget 1997.
Hon är ekonom och den person som ”håller
ihop” allt och har en övergripande och viktig
roll i företaget.
- Vi är nu fem anställda, inklusive Monika
och mig, eftersom vi har dragit ner lite nu i
pandemitider, förklarar Örjan.
Företagets säljer B2B till flera hundra återförsäljare, främst i Sverige, men även Norge,
Finland och Danmark. Deras huvudprodukter
är kepsar, mössor och väskor. De designar
alla produkter själva och är mycket kvalitets4 FEBRUARI 2022

Problem i Kina på grund av pandemin
Örjan berättar vidare att det nu under pandemin har varit stora problem med förseningar
från Kina. Mycket hänger ihop med att de
kinesiska myndigheterna stänger ner hela
städer när de hittar covid-smittade personer.

Vilket får till följd att hela arbetsplatser håller
stängt i flera veckor och inte kan leverera
varor, så som de lovat sina kunder. Även de
stora kinesiska hamnarna har lidit av arbetskraftsbrist på grund av detta och förorsakat
stora köer för containertrafiken till Europa
och världen.
- Detta har också orsakat brist på containrar,
vilket har skjutit priset i höjden. I december
2020 kostade en container 40 - 60 dollar/m3
och i dagsläget (slutet av januari, reds. anm.)
kostar det sex gånger mer; cirka 300 dollar/
m3, säger Örjan.
En del av deras produktion har i stället styrts
om till bland annat Polen, vilket har gjort
det enklare att importera och dessutom är
transporterna därifrån billigare.
- Nu siktar vi på att vårt varumärke Black
Hill fortsätter växa och att vår webbshop
kommer att utvecklas bra under de kommande åren, avslutar Örjan förhoppningsfullt.
Örjan och Monika har, med sitt långsiktiga
arbete, lyckats utveckla företaget i Ljungskile
till ett framgångsrikt företag med produktion
i olika världsdelar, ett stort återförsäljarnätverk i hela Norden och expertkunskaper
inom import och export.
WESTCOAST OF SWEDEN 
INTERNATIONAL AKTIEBOLAG
Bolagsform: Aktiebolag
Registreringsår: 1993
Antal anställda: 5 st
Nettoomsättning: 13 933 tkr
Källa: allabolag.se (2022-01-26)

Mattias Hellner, vd på Starke Arvid, berättar att företaget växt och
utvecklats allt eftersom. Så sent som i höstas förvärvade man företaget Rehnman & CO och några dagar innan vårt besök i november
levererades en ny svetsrobot. Men även om det ser ut att hända
mycket just nu så säger Mattias att målsättningen är att fortsätta växa
på ett balanserat och långsiktigt sätt.
- Ska vi gå in på en ny marknad eller försöka nå en ny kundgrupp
så måste vi ha resurserna att ta hand om dem. Att bygga bolag är ett
långsiktigt arbete och vi ser det som ett maratonlopp snarare än ett
hundrameterslopp, förklarar Mattias.
Det gäller att vara bäst och leverera bäst service
Hur bra man är på att ta hand om sina kunder är en helt avgörande
faktor till varför kunderna väljer att fortsätta köpa ens produkter tror
Mattias. Företaget har valt att behålla sin produktion i Sverige till
skillnad från många av sina konkurrenter. Men Mattias säger att det
inte räcker att sätta svenska flaggan på en produkt för att behålla kunderna, utan det gäller att vara bäst och leverera bäst service. Därför
har företaget valt att fokusera mycket på det som är runt omkring
själva produkten, som leveranstid, reklamation, reservdelar och
garantifrågor.
- Det ska vara enkelt att köpa en Starke Arvid produkt.
Leveranstiden ska vara kort och om någonting går fel så
ska man få hjälp snabbt. Vi vill vara ett premiumvarumärke som tar hand om våra kunder och eftermarknaden, säger Mattias.

den i öppningen, säger Mattias.
En annan del av företagets hållbarhetsarbete är cirkulära affärsmodeller och att ta tillbaka, ta hand om och renovera avancerade produkter
som skadats eller blivit slitna. Det mesta företaget producerar är gjort
av stål, så när de inte längre kan återanvändas så återvinner man dem.
Precis som alla andra påverkas Starke Arvid av konjunkturer och
av Covid pandemin. Mattias berättar att de arbetar mycket för att nå
en viss volym och spridning på sina affärer för att på så sätt minska
riskerna för konjunkturpåverkan och göra affärerna stabilare över tid.
Enligt Mattias underlättas det arbetet av att de producerar produkter
till olika branscher eftersom exempelvis entreprenad och vägunderhåll oftast inte är lika konjunkturkänsliga som byggbranschen.
Trots ett långsiktigt arbete för att minska påverkan av kriser och
konjunkturer så var pandemiåret 2020 ett tyngre år för Starke Arvid
försäljningsmässigt. Och de märkte av att det fanns en stor försiktighet när det gällde nyinvesteringar. Men just nu är det högtryck och
högsäsong i produktionen inom alla segmenten och 32 personer inklusive några inhyrda arbetar i byggnaden. Affärerna har ökat igen och
Mattias beskriver det som en proppen-ur effekt efter pandemin.
- Vi hade en hög takt i byggbranschen innan pandemin och sedan blev
det tvärstopp innan man startade upp igen. Och det stoppet ska tas
igen nu, trots komponent- och råvarubrist. Så just nu är det högsäsong
för väg och högtryck på våra övriga områden och alla på Starke Arvid
har väldigt mycket att göra vilket är positivt, avslutar Mattias.

Hållbarhet, arbetsmiljö och jämställdhet
Hållbarhet är en annan viktig fråga för Starke
Arvid som vill att deras produkter ska göra
skillnad när det kommer till frågor som
arbetsmiljö och jämställdhet. De arbetar
hela tiden med ergonomi och säkerhet och
ett av deras mål är att man inte ska behöva
vara stor och stark för att arbeta på exempelvis ett bygge, om man använder Starke
Arvids produkter.
- Vi håller till exempel just nu på att tillverka en dörrlyft som kan användas bland
annat när man bygger ett lägenhetshus. De
säkerhetsdörrar man har idag väger runt 100
kilo och så tungt är det inte vem som helst som
kan lyfta. Därför har vi tagit fram en produkt
som lyfter upp dörren, kör fram den och sätter in
STARKE ARVID AB
Bolagsform: Aktiebolag
Registreringsår: 2001
Antal anställda: 24 st
Nettoomsättning: 75 000 tkr (2021-12)
Källa: Starke Arvid AB

Mattias Hellner,
vd på Starke Arvid
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Hur fungerar upphandlingar och hur
gör man affärer med en kommun?
När Uddevalla och alla andra
kommuner och offentliga organisationer ska köpa in varor,
tjänster eller byggentreprenad
görs det oftast genom en offentlig
upphandling. Men vad innebär
en offentlig upphandling?
En offentlig upphandling är en reglerad
inköpsprocess där leverantörer har möjlighet att lämna anbud utifrån kommunens
eller organisationens ställda krav. Inför
en offentlig upphandling formulerar och
sammanställer kommunen sina krav utifrån
bland annat beställarens behov, en marknadsoch behovsanalys, statistik samt Lagen om
offentlig upphandling (LOU).
Uddevalla kommun har även en egen Upphandlings- och inköpspolicy som innehåller
de övergripande målsättningar och huvudprinciper som ska gälla för all upphandling
och inköp av varor, tjänster och entreprenad i
Uddevalla kommun och kommunkoncernen.
Denna upphandlings- och inköpspolicy kan
man ta del av på kommunens hemsida.
Upphandlingsenhet och upphandlingschef
Inom kommunen finns en upphandlingsenhet som arbetar med att göra upphandlingar.
Direktupphandlingar sköter förvaltningarna
som regel själva. En direktupphandling görs
när kommunen ska upphandla en vara eller
tjänst vars värde inte överstiger 700 000
SEK. Den som gör en direktupphandling
måste följa de grundläggande upphand-

lingsrättsliga principerna men det finns inte
samma krav på själva genomförandet.
När kommunen gör större upphandlingar
inom till exempel byggentreprenad så är
det ofta många lokala företag som indirekt
levererar till Uddevalla kommun, även när
det inte är ett lokalt företag som vunnit upphandlingen.
- När vi till exempel ska bygga en skola så
görs en stor upphandling. Den entreprenör
som vinner upphandlingen sluter i sin tur
avtal med underleverantörer, som då indirekt
utför ett jobb åt Uddevalla kommun. Men
dessa förhandlingar sköter inte vi utan det
gör leverantörerna själva, säger Linda Skarin,
upphandlingschef på Uddevalla kommun.
Upphandlings- och inköpspolicy
Vill du läsa mer om hur kommunen arbetar
med upphandlingar eller ta del av kommunens Upphandlings- och inköpspolicy
kan du gå in på uddevalla.se/upphandling.
Är du intresserad av att se vilka pågående
upphandlingar kommunen har just nu så kan
du hitta en länk till dessa på hemsidan, eller
gå in direkt på opic.com där alla kommunens
upphandlingar läggs ut. Utöver Uddevallas
pågående upphandlingar kan man där även
ta del av Trollhättan Stads och Vänersborgs
kommuns pågående upphandlingar.
Lindas tips till den som är intresserad av att
göra affärer med Uddevalla kommun är att
ha koll på opic.com och antingen skaffa en
prenumeration på sidan, eller lägga in en
påminnelse i sin kalender om att gå in och
kika med jämna mellanrum.

Linda Skarin,
upphandlingschef
Uddevalla kommun

Direktupphandling
Vid en direktupphandling finns
inte samma krav på hur en
upphandling ska genomföras.
Det finns exempelvis inga krav
på annonsering, konkurrensutsättning, tidsfrister eller liknande.
Men de upphandlande organisationerna ska även vid en
direktupphandling alltid utgå från
de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna om:
likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, ömsesidigt
erkännande och proportionalitet.
Direktupphandling kan användas
i fyra situationer:
1. Om upphandlingens värde inte
överstiger 700 000 SEK.
2. I vissa i lagen särskilt angivna
undantagssituationer.

Steg för steg
Offentliga upphandlingar

1
2
3

Offentlig upphandling och lagen om offentlig
upphandling (LOU)
En offentlig upphandling är en process som offentliga organisationer använder för att göra inköp. Processen styrs av regler för hur en offentlig upphandling ska gå till och de flesta upphandlingar genomförs enligt lagen om
offentlig upphandling (LOU).
Grundprinciperna är objektivitet och öppenhet och att alla leverantörer ska
ha möjlighet att tävla om avtalet på samma villkor. Offentliga upphandlingar
regleras för att ta tillvara på konkurrensen på marknaden och hushålla med
skattemedlen.
Lagen om offentlig upphandling är ett övergripande regelverk och gäller för
upphandlande myndigheter om inköpet inte omfattas av någon av de tre
andra upphandlingslagarna eller av något specifikt undantag som gäller i
den enskilda upphandlingen. Exempel på upphandlande myndigheter är
statliga myndigheter, kommuner och regioner.
Källa: Upphandlingsmyndigheten, Konkurrensverket och Regeringskansliet

6 FEBRUARI 2022

Källa: Upphandlingsmyndigheten,
Konkurrensverket och Regeringskansliet

Ett behov uppstår i en offentlig verksamhet
och ett beslut tas om att göra ett inköp – en
offentlig upphandling.

Behoven och marknaden analyseras
Behovs- och marknadsanalys görs för att
kunna formulera krav på det som ska köpas
in och bestämma hur upphandlingen ska
gå till.

4
5

Kraven sammanställs i ett så kallat upphandlingsdokument. Dokumentet innehåller
all relevant information som leverantörer behöver för att lämna anbud i upphandlingen.
Alla upphandlingar som inte är direktupphandlingar måste annonseras i
en annonsdatabas som är registrerad
hos Konkurrensverket. Det finns
ingen nationell annonsdatabas för
upphandlingar som genomförs i Sverige.
Vill man ha koll på vilka upphandlingar
som kommer ut kan det därför vara
bra att registrera sig hos flera svenska
annonsdatabaser samt prenumerera på en
annonsbevakningstjänst.

Leverantörerna lämnar anbud

De leverantörer som är intresserade av att
delta i upphandlingen skickar in anbud.
I anbudet redovisar leverantören hur de
uppfyller de krav som finns i upphandlingsdokumentet.

Anbuden prövas

6

Anbuden prövas utifrån kraven i upphandlingsdokumentet. Avtalet ska gå till den
leverantör som har lämnat det ekonomiskt
mest fördelaktiga anbudet utifrån någon
av de tre utvärderingsgrunderna; 1. Bästa
förhållande mellan pris och kvalité. 2.
Kostnad. 3. Pris. Det ska framgå i upphandlingsdokumentet vilken utvärderingsgrund som kommer att användas.

Beslut och avtal

Annonsdatabaser
Följande annonsdatabaser är
registrerade hos Konkurrensverket:
• e-avrop.com
• pabliq.se
• www.kommersannons.se
• opic.com/upphandlingar
• konstpool.se
• eu.eu-supply.com/ctm/supp lier/publictenders
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Upphandlingschef Linda Skarin deltar på
vårt nästa Byggfika den 19 april och då kommer
hon prata mer om upphandling.
Byggfika-träffarna är återkommande möten där vi
bjuder in byggbranschen, fastighetsägarna, företagare och enskilda som vill bidra till Uddevallas
utveckling. Här får du höra vad som är på gång
i kommunen och får träffa personer från
kommunens samhällsutvecklingsavdelning,
politiker mfl. Ibland ges även korta
föreläsningar och inspiration från
andra företagare.

Kraven sammanställs

Upphandlingen annonseras

3. Om det finns synnerliga skäl.
Dessa prövas från fall till fall.
4. Vid en anskaffning som är
nödvändig för att tillgodose ett
angeläget behov som har uppstått till följd av överprrövning.

Behov uppstår

Mer om
upphandling på
Byggfika den 19 april

Den upphandlande organisationen tar
beslut om vilken eller vilka leverantörer
som vinner upphandlingen och meddelar
samtliga anbudsgivare. I de allra flesta upphandlingar gäller en så kallad avtalsspärr
under en period då avtal inte får skrivas.
Detta för att övriga leverantörer ska ges
möjlighet att överpröva upphandlingen i
domstol. Om upphandlingen inte prövas
skrivs avtal när perioden för avtalsspärren
har gått ut.

Tre YH-utbildningar beviljades ny
start hösten-22
Uddevalla Vuxenutbildning har beviljats nya starter på tre
av sina pågående utbildningar. Totalt är det åtta YH-utbildningar som startar på Uddevalla Vuxenutbildning i höst:
• Backend-utvecklare, 2 år
• Digital Store Manager, 1,5 år - Ny start
• E-Commerce Product manager, 2 år - Ny start
• Marin Serviceingenjör, 2 år - Ny start
• Skräddare, 3 år
• Stödpedagog inom funktionshinderområdet, 1 år
• Laborant, 2 år
• Bygglovshandläggare, 2 år
Ansökan är öppen 1 februari till 19 april
Läs mer på www.yhuddevalla.se

Ny guide för minskad
brottslighet och ökad trygghet
Svenskt Näringsliv har i samarbete med
Polis, Brottsförebyggande rådet – Brå
och Länsstyrelserna i Sverige tagit fram
en ny guide som heter Tillsammans med
näringslivet mot brott och otrygghet.
Frågan om företagens upplevelse av brott och otrygghet har diskuterats runt om i Sverige, bland annat i
samband med samtal om det Lokala företagsklimatet. Efter en dialog
med kommuner och polis insåg Svenskt Näringsliv att detta är ett nytt
perspektiv för många och att näringslivet i väldigt liten utsträckning är
inkluderade i det lokala brottsförebyggande arbetet.
Därför beslutades att man att i samarbete med Polisen, Brottsförebyggande rådet – Brå och Länsstyrelserna i Sverige skulle ta fram en guide på
temat. Guiden som nyligen blev klar heter Tillsammans med näringslivet
mot brott och otrygghet och ska fungera som ett komplement till Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete som togs fran av SKR, Brå och
Polisen år 2020.
Är du intresserad av att veta mer om guiden så finns den att läsa och
ladda ner digitalt på Svenskt näringslivs hemsida, svensktnaringsliv.se.
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Kalendarium
WEBBINARIUM
Moms - varuhandel med företag inom EU
Datum: 24 februari
Tid: kl 14:00 - ca 15:15
Mer information och anmälan: skatteverket.se
DIGITALT SEMINARIUM
Starta företag
Datum: 1 mars
Tid: kl 16:00 - 18:00
Mer information och anmälan: almi.se
SEMINARIER OCH WORKSHOP
Upplevelser & paketering - för företag inom besöksnöringen i Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan.
Datum 1: 9 mars (föreläsning och workshop)
Tid 1: kl 9:00-12:00
Datum 2: 14 mars - 25 mars (gruppcoachning)
Datum 3: 30 mars (workshop och uppföljning)
Tid 3: kl 9:00-12:00
Mer information och anmälan: fyrbodal.se

Kompetensförsörjning
för människa och företag
Kostnadsfria utbildningar för små och medelstora företag inom privat
sektor som är registrerade deltagare i projektet Fenixz.
HR GRUNDKURS
4 halvdagar.
Datum: 15/3, 7/4, 4/5 och 31/5
Tid: kl 13:00 - 17:00
Sista anmälan: 22/2

ORGANISATORISKT
ARBETSMILJÖARBETE
2 halvdagar.
Datum: 30/3 och 6/4
Tid: kl 09:00 - 13:00
Sista anmälan: 9/3

STRATEGISK
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
3 halvdagar.
Datum: 15/3, 7/4 och 28/4
Tid: kl 8:30 - 12:30
Sista anmälan: 22/2
SYSTEMATISKT
ARBETSMILJÖARBETE
2 halvdagar.
Datum: 16/3 och 23/3
Tid: kl 9:00 - 13:00
Sista anmälan: 23/2

PAKETRESELAGEN OCH
RESEGARANTILAGEN
2 tillfällen.
Datum: 4/4 och 8/4
Tid: kl 09:00 - 11:00
Sista anmälan: 18/3
Besök fyrbodal.se om du vill gå med i
projektet Fenixz och/eller delta i någon
av utbildningarna. Anmäl dig i god tid till
projektet för att delta i utbildningarna.

EVENT
Rekryteringsträff
Datum: 29 mars
Plats: Uddevalla (lokal ej klar när tidningen trycktes)
Mer information: turistradet.com/kompetensforsorjning
DIGITALT SEMINARIUM
Säkra affären med rätt kompetens
Datum: 29 mars
Tid: kl 13:00 - 16:30
Mer information och anmälan: almi.se
EVENT
Jobb- och Utbildningsmässa 2022
Datum: 7 april
Tid: kl 10:00 - 16:00
Plats: Agnebergshallen
Arrangör: Uddevalla Näringsliv och Uddevalla Kommun
Mer information: uddevallanaringsliv.se
BRANSCHTRÄFF
Byggfika Träff för bygg- och fastighetsföretag
Datum: 19 april
Tid: kl 10:00 - 12:00
Plats: Bohusläns museum
Ar r: Uddevalla kommun

Rekryteringsträff i Uddevalla den 29 mars
- för besöksnäringen
Behöver du rekrytera medarbetare? Nu planeras ett
flertal insatser för att stötta besöksnäringen att nå ut till
potentiella kandidater.
Att hitta personal är en utmaning för många företag, därför planerar Turistrådet Västsverige, Arbetsförmedlingen, Visita Västra och Fyrbodals Kommunalförbund ett antal insatser för att hjälpa dig att nå ut med din rekrytering.
Däribland en rekryteringsträff i Uddevalla den 29 mars mellan dig som arbetsgivare och kandidater som är intresserade att jobba i branschen. Det planeras även
en rekryteringskampanj som kommer marknadsföras i flera kanaler med möjlighet att nå ut brett till personer att anställa.
Läs mer om insatserna på turistradet.com/kompetensforsorjning

EVENT
Bomässan - Bo i Uddevalla
Datum: 23 april
Tid: kl 10:00 - 17:00
Plats: Agnebergshallen
Arrangör: Uddevalla Näringsliv och Uddevalla Kommun
Mer information: bomassan.boiuddevalla.se

OBSERVERA

På grund av Coronaviruset ber vi er kontrollera
med respektive arrangör för att ni säkert ska veta
om arrangemangen ovan har ändrats efter att
denna tidning gått till tryck!

INFORMATION OM VÅRA AKTIVITETER
uddevalla.se/naringsliv/aktivitetskalender

Foto: Jonas Ingman

Nästa nummer av Näringslivet kommer i april 2022

