
      
   

 

 

Nummer 1, 2021 

Nyheter från Avdelningen för Hållbar tillväxt i Uddevalla kommun 

Han är ny 
centrumchef 

på Torp 

NÄRINGSLIVET 
I UDDEVALLA 

Mer läsning|Torp - en handelsplats för hela Bohuslän|Preventus på Bokenäset 
Transtema öppnar nytt regionkontor| Nya YH-utbildningar startar i höst! 



  
       

 
     

 
  

 
 

   

 

 

 

 
   

 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

  

  

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

  
  

 

  
 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 
  

 
 

   
 

 

 

 

 

– en handelsplats för hela Bohuslän

120 
butiker nu på Torp köpcentrum 

Källa: 
thonproperty.se (feb 2021) 

Uddevalla är centrum 
och centrum finns allt 
oftare i Uddevalla! 
Sanning eller konsekvens, skämt eller 
allvar? Svaret får nu utvecklas kring att 
oavsett perspektiv, så blir kommunen mer 
och mer en plats för det goda livet. En 
tydlig indikation är företag som vill etablera 
sig och med det företag som förstår och 
ser en lönsamhet i att verka i Uddevalla. 

Vi som kommun mår bra av fler regionalt 
verkande näringsidkare, dessutom gärna 
större och med fler arbetstillfällen för 
våra medborgare. Att vara attraktiv, få 
företag att etablera sig, fler nya invånare, 
ger arbeten och skatteintäkter, vilket är 
grunden för vår välfärd. 

En stor arbetsgivare och motor för kom-
munen är Torps handelscentrum med 
ny chef. En annan stor arbetsgivare 
arbetar med fastigheter och fiber, och 
en ytterligare stor arbetsgivare lägger sitt 
lönecenter i Uddevalla. 

Låt oss glädjas och vara stolta för denna 
företagsutveckling och som alltid, fort-
sätta kämpa oss igenom pandemiska 
utmaningar. 

Med hjärtat önskar vi en 
god läsning. 

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

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

Avdelningen för Hållbar tillväxt 
medverkar till att förverkliga kommunens 
vision om en god livsmiljö och ett gott 
näringslivsklimat. 

Vi verkar för en positiv utveckling i de 
befintliga företagen och för att stimulera 
företagsamhet och entreprenörskap. 
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NKI-mätningen 2020 visar högre index 
Nöjd Kund Index för 2020 är 78,1. Resultatet 
är fortfarande preliminärt och jämförelsen 
med föregående år är dock invecklad 
eftersom områden med färre än 12 svar inte 
räknas med i totalen. 

Både brandtillsyn och serveringstillstånd bru-
kar ha högre värden, men har under 2020 
haft betydligt lägre tillsyn än under ”normal-
år” och därför räknas inte dessa områden 
i den totala siffran för 2020. Efter sedvanlig 

Har du frågor om näringslivet? Vi är din kontakt! 
Är du företagare i Uddevalla kommun 
eller har du planer på att etablera dig i 
kommunen? 

Kommunens näringslivsutvecklare underlät-
tar företagens kontakter med olika delar av 
kommunens verksamheter. På Avdelningen 
för Hållbar tillväxt finns personal som arbetar 
med företagsetableringar, innovationer, 

Clas Mellby 
Näringslivsutvecklare 
0522-69 61 89 

Anneli van Roijen 
Utvecklare 

0522-69 61 49 

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

Näringslivet i Uddevalla ges ut av Avdelningen för Hållbar 
tillväxt i Uddevalla kommun med sex nummer per år. 
Ansvarig utgivare: 
Anders Brunberg, Chef 
Redaktör (text, bild, grafisk form och illustration): 
Jesper Jansson, Medieproducent / Kommunikatör 
Produktion: Avdelningen för Hållbar tillväxt Uddevalla kommun 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 

besöksnäring, kultur, landsbygdsutveckling, 
martima frågor och mycket mer. 

Kontakta oss gärna: 
via telefonnumren nedan eller via e-post: 
förnamn.efternamn@uddevalla.se 

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

Helena Henriksson 
Utvecklare: besöksnäring 
0522-69 84 71 

Sophie Carling
Näringslivsutvecklare

0522-69 61 53 

viktning utifrån antal enkätsvar hamnar vi 
istället på 77,3. För att kunna jämföra med 
föregående år kan vi ta bort brandtillsyn och 
serveringstillstånd och för 2019 får vi då 72,7. 

Det innebär att övriga områden har höjt 
sig rejält, med 4,6 indexenheter från 2019 till 
2020, vilket är väldigt bra. 

Mätningarna skiljer sig åt till viss del men 
eftersom väldigt många upplever Svenskt 
Näringslivs mätning av företagsklimat som 

en indikator på hur kom-
munen presterar är den 
ändå relevant i kontex-
ten. Sammanfattnings-
vis visar NKI för 2020 att 
myndighetsutövningen i 
Uddevalla kommun har 
höjt sin kvalitet avsevärt. 

Källa 
INSIKT.ORIGOGROUP.COM/ 

(NEDLADDAD 15 FEBRUARI 2021). 

Tidslinje 
● 1991 Köpcentret Torp invigs. Alla butiker är då tillgäng-
liga från en lång promenadgata, bland annat Galne
Gunnar, Obs Stormarknad, ICA Maxi och ca 25 andra
butiker inom detaljhandeln.

● 1998 Torp byggs ut och blir väderskyddat. I och med
utbyggnaden finns nu drygt 60 butiker och karaktären
förändras från volym- och lågprishandel till ett komplett
centrum, med bland annat många modebutiker.

● 2000 Uddevallabron invigs.
Invånarna som bor söder om

Uddevalla får nu cirka 15 
minuter kortare restid till 
köpcentret. På våren 
invigs Västra Torp, en 
kompletterande bygg-
nad med 20 butiker inom 
hem och fritid. En jätte 

tillkommer också: Bau-
haus. Torp har nu därmed 

80 butiker. 

● 2006 Byggnationen vid länsväg
161 står färdig. Två andra större butiker; 

Biltema och Plantagen öppnar. Vid den här tiden äger 
Steen & Ström Sverige AB köpcentret Torp. 

● 2007 Ikea offentliggör att de köper cirka 100000 m2.
Ikano Retail Centres köper cirka 90000 m2 jordbruksmark
öster om Torp.

● 2012 Rusta öppnar på Torp.

● 2013 MAX öppnar på Torp, en av flera kedjor och en
viktig förstärkning av matutbudet på köpcentret. IKEA
slår även upp sina portar för ett helt
nytt varuhus med en yta av
100 000m2 och blir därmed
en viktig knutpunkt för
Bohuslän.

● 2014 Busstationen
Torp Terminalen
öppnar 15 juni.
Busstationen har tolv
bussavsnitt och ligger
parallellt med E6 på
västra sidan av Torp
och är direkt ansluten till
den nya pendlingsparke-
ringen med 280 parkerings-
platser och laddstationer för elbi-
lar. För bussresenärer finns en ny gång- och cykelväg från
busstationen till köpcentret Torp, samt till den anslutande
gång- och cykelvägen i en tunnel under E6 till östra Torp.

● 2015 Coops fastighet förvärvas av Thon Property AB.

● 2016 Förvärvar Thon Property AB fastigheter Northman
och FAB Uddevallatorpet från Steen & Ström Sverige AB.

● 2018-2020 Fastighetsägaren Thon Property AB investerar
stort i Torp Köpcentrum. Renovering och utbyggnad sker i
fler etapper och står klart i slutet av 2020.

● 2020 Lidl öppnar på Torp med en helt ny matbutik.
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– en handelsplats för hela Bohuslän 

Torp är en naturlig 
plats för, inte bara 

Uddevallaborna, 
utan också för många 

externa besökare" 

Vi ställde några frågor till företagare ute 
på Torp om deras verksamhet, etableringar och 
hur de ser på framtiden på Torp köpcentrum. 

Björn 
Havden 
Etableringschef 
Bastard burgers 

Berätta lite om ert 
företag? 

- Bastard kommer 
ju från Norrbotten från början, grunden 
lades 2016 i Luleå. Idag är vi en kedja med 
43 restauranger i hela Sverige, varav sex 
på västkusten. Vårt koncept har fokus på 
streetfood, hamburgare, och hiphop-
kultur. Hållbarhet är en viktig fråga för oss; 
vårt kött kommer från Norrland och hela 
vår meny finns också som vegansk. 

Varför valde ni att etablera er på Torp 
köpcentrum? 

- Vi har en expansiv etableringsplan för 
Bastard och Torp har varit en del av den 
strategin. Det finns ett starkt flöde på anta-
let besökare där och vår strategi ligger ju 
både i att etablera i centrumlägen men 
också på handelsplatser. Torp är också en 

väldigt spännande plats geografiskt med 
närheten till Norge. Vi är nöjda med vårt 
läge inne i Torp nära entrén. 

Vad tror ni om framtiden på Torp? 
- Nu är det ju en pågående pandemi, 

vilket gör det lite svårt för alla inblandade. 
Men vi ser ljust på framtiden på Torp! Torp 

är en naturlig plats för, inte bara Uddeval-
laborna, utan också för många externa 

besökare. Dagen när gränsen mot Norge 

öppnar igen så kommer gränshandeln 

flöda igen. Vi ska ju också öppna tre nya 

Bastard restauranger i Oslo under 2021, det 
ser vi som väldigt spännande så Torp blir lite 

av ett skyltfönster för vår norska marknad. 
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Christian 
Westgerd
Tandläkare 
Tandläkaren på Torp 

Berätta lite om ert 
företag? 

- "Tandläkaren 
på Torp" är en tandvårdsmottagning 
med tandläkare, tandsköterskor och 
tandhygienister som varit verksamma i 
Uddevallatrakten sedan många år. Företa-
get ägs och drivs av två av tandläkarna på 
kliniken, Haider Hussein och jag, Christian 
Westgerd. Det är en klar fördel med egen 
verksamhet där vi gemensamt på kliniken 

själva kan styra hur vi vill bedriva tand-
vård med patienten i fokus och där alla är 
delaktiga. 

Varför valde ni att etablera er på Torp 
köpcentrum? 

- Jag tror att det finns en framtid för 
verksamheter inom hälsa, vård och service 
att etablera sig på, eller i anslutning till, 
köpcenter runt om i landet. Det är många 
som har ärenden till Torp och kan då passa 
på att besöka exempelvis tandläkare. 
Upptagningsområdet Uddevalla med 
omnejd är stort och många upplever det 
enklare att komma hit jämfört med att ta 
sig in till stan. På våningen ovanför oss finns 
ju också sedan tidigare "Doktorn på Torp", 
Peter Knaif, som vi har fått hjälp av och har 
nära kontakt med. 

Vad tror ni om framtiden på Torp? 
- De närmaste åren blir spännande 

och vi ser med tillförsikt på framtiden. Vi 
hoppas på, och planerar för, att finnas här 
under lång tid framöver. Vem vet, kanske 
ända fram tills pension. 

Henrik 
Hoffman 
VD 
Naturkompaniet 

Berätta lite om ert 
företag? 

- Naturkompaniet 
består av 33 frilufts-

butiker som säljer utrustning för friluftsliv och 
resa från världens ledande varumärken. 
Vår målsättning är att främja friluftsliv och 
hälsa genom att tillhandahålla utrustning 
som underlättar och berikar friluftsliv och 
vår uppmaning till våra kunder. 

Varför valde ni att etablera er på Torp 
köpcentrum? 

- Vi ser detta som en strategisk etablering 
pga närheten till kusten och dess skärgård 
och alla sommargäster och turister som 
rör sig i området. Med en butik på Torp 
Köpcentrum så hoppas vi kunna fånga upp 
och ge en personlig service till våra kunder 
som idag bor i Trestadsområdet, (Udde-
valla, Trollhättan, Vänersborg) och som 
har långt till närmaste Naturkompaniet-
butik. Köpcentrumet byggs ut markant och 
fastighetsägaren gör en rejäl uppfräsch-
ning och blandar upp butiksmixen med nya 
internationella och lokala aktörer, detta är 
bidragande till att vi valt att etablera oss. 

Vad tror ni om framtiden på Torp? 
- Vi hoppas givetvis på att förväntning-

arna som vi hade inför öppningen ska infrias 
efter pandemin och när människor är mer 
benägna att resa och besöka butiker igen. 
Läget på Torp och upptagningsområdet är 
på sikt lika starkt som innan, kanske t.o.m. 
ännu bättre med ändrade vanor gällande 
kontor och hemarbete och vart folk väljer 
att bo framgent. 

”…det är otroligt 
spännande att vara 

med och bygga 
framtidens handel!” 

Johan Torge
– Ny centrumchef för Torp Köpcentrum 
Johan Torge tar nu över efter Håkan 
Pekkari som ny centrumchef för Torp 
Köpcentrum. Med en lång bakgrund inom 
handel- och köpcentrum tar han sig nu an 
den stora utmaningen att driva Torp in i 
framtiden. Han tillträdde tjänsten sgom ny 
centrumchef den 20:e januari i år. 

Johan, du har varit i Torp-svängen tidigare, vad var det 
som lockade nu? 

- Torp har haft en fantastisk resa från det att det invigdes till den 
senaste utbyggnaden. Det har blivit helt ny utbyggd handelsplats. 
Torp har på sätt och vis inte invigts ordentligt på grund av den 
rådande pandemin, så det är något vi fortfarande ser fram emot. 
Det är inte bara ett köpcenter utan också en handelsplats i hjärtat 
av Bohuslän. Jag tycker det är otroligt spännande att vara med 
och bygga framtidens handel! 

Vad är det första du kommer att göra? 
- Det är fortfarande mycket förberedelser och många ombygg-

nationer som vi håller på med nu. Så även om vi på sätt och vis 
är igång, skulle jag framåt vilja se en ordentlig nyinvigning, där vi 
bjuder in alla butiker och företag att delta. 

Många stora utmaningar framåt; vilka känner du är de 
största? 

- Ja, det finns oerhört mycket kvar, men det är nu den stora resan 
börjar egentligen. Vi har inte fått välkomna våra besökare på 
riktigt ännu men jag har några kort kvar i rockärmen. Det brukar 
vara mycket norrmän som kommer hit, så de vill vi kunna välkomna 
ordentligt. Frågan är om vi någonsin blir färdiga, det är en del av 
det härliga och som är så spännande - vi vill vara och förbli en 
viktig aktör i regionen. 

Johan Torge 
JOBB: Centrumchef Torp 
BOR: på Skäret, södra sidan om Uddevallabron 
ÅLDER: fyllde 50 förra året 
FAMILJ: gift, har två grabbar som är 18 och 13 år gamla. 
INTRESSEN: ...älskar att ha nära till vattnet. Tycker om att åka skidor! 
Det är så kul att se ungarna i pulkabacken, man blir ju lite avunds-
sjuk över hur flinka de är. 
"GUILTY PLEASURE": är väldigt svag för smågodis. 
PÅ ÖNSKELISTAN: hoppa fallskärm vill jag gärna göra, imorgon! 

Förutom de stora 
investeringarna som 
gjorts nu, vad behöver 
göras på Torp inom inte allt 
för lång framtid för att centrat 
skall fortsatt vara en relevant spelare? 

- Torp är den tredje största handelsplatsen i Sverige så vi strävar 
efter att få fler marknadsandelar. Det finns mycket potential på 
Torp som en handels- och mötesplats, kanske genom upplevel-
ser och event, det är något man sett på andra håll exempelvis 
nere i Europa. Men det är också viktigt att det fungerar, ibland 
ser man väldigt ’flashiga’ lösningar som är svåra att underhålla, 
det kan också bli för blandat. Vi är ett litet land men vi är skick-
liga på handel! Därför behöver vi se till kvalitativa lösningar där 
vi tillgodoser den moderna människans behov. Vi ser exempelvis 
hur viktigt det är att vi öppnar för verksamheter som erbjuder mer 
fokus på friskvård och hälsa. Högst på önskelistan är som sagt att 
vi ska kunna öppna ordentligt. Vi tror att våra kunder är sugna på 
att komma ut - det kliar i fingrarna - kanske för att förnya gardero-
ben om inte annat! 

Är det något du saknat ute på Torp? 
- Ja, ett större matutbud, nu har vi möjligheten att satsa på det 

i större utsträckning. Man ska inte behöva åka hem bara för man 
blir hungrig. 

Digitalisering och hållbarhet; hur ser du på det utifrån ett 
köpcentrumsperspektiv? 

- Otroligt viktiga frågor! Jag har jobbat med det i tidigare roller. 
Det är definitivt något vi kommer titta mer på. Det är en fråga inför 
framtiden. Miljön är här för att stanna och vi måste ta hand om 
den! 

Vad vill ni göra som är lite extraordinärt? 
- En av de stora utmaningarna är att vi måste vara lyhörda. Vi 

får inte fastna i gamla hjulspår eller lite reaktiva lösningar. Men 
samtidigt måste vi våga tänka annorlunda och utanför boxen. 
Samverkan är nyckeln för det här, det finns så mycket vi kan göra 
tillsammans med regionen. Tänk bara på hur många som har 
sommarstugor runt här i Bohuslän. 

Hur får man kunderna att stanna längre? 
- Jag tror det är viktigt att vi kan erbjuda en mix av utbud 

och tjänster som våra besökare efterfrågar. Våra besökare kan 
egentligen välja att handla vart som helst, så vi vill fokusera på 
vad som gör att de väljer just oss. 

Vilket är det absolut viktigaste för en centrumchef i din 
position att tänka på? 

- Mycket av det vi pratat om redan. Man måste vara lyhörd 
och tänka annorlunda, det är så himla lätt att säga nej och så 
missar man världens chans. Vi måste lära oss av historien om 
vi ska bygga framtiden. Det är oerhört viktigt att vi gör det här 
tillsammans, i samverkan, om vi inte har en blomstrande region 
så kan inte Torp växa. Hela gänget måste med! 
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Transtema är verksamma inom konstruktion, underhåll, 
och drift av olika typer av kommunikationsnät i mobil, 
optisk fiber, kopparkabel och el. 

- Det är otroligt spännande att få vara med och starta 
upp verksamheten här i Uddevalla och för mig är det 
lite som att komma ”hem”, säger Peter Sonnuis, Ny 
servicechef i region Väst, Transtema. 

Transtema öppnar nya 
regionkontoret i Uddevalla 
Efter gemensamma insatser med 
våra partners i Position Väst – 
Fyrbodals kommunalförbund och 
duktiga lokala fastighetsägare 
är vi glada att kunna presentera 
Transtema som etablerar sitt 
regionkontor i Uddevalla. 

För dig som inte känner till dem så sysslar 
man med byggnation, underhåll, skötsel och 
drift av olika typer av kommunikationsnät 
inom mobilt, fiber, koppar, och el. Transtema 
hjälper till med allt, från planering, design och 
byggnation, till service, drift och underhåll. 

Eftersom bolaget under 2020 fått utökat 
förtroende från en av företagets största kunder 
gavs de möjligheten att expandera på en rad 
nya orter i landet. Uddevalla var en av dem 
som bedömdes som strategiskt välplacerad i 
”region väst” där verksamheten utökades. 

Rätt personal - rätt plats 
Att etablera sig på många orter samtidigt med 
helt olika förutsättningar har sina utmaningar 
och det var mycket som skulle falla på plats. 
Inte minst rätt personal med rätt kompetens 
som är det viktigaste. Därtill kom att hitta 
lämpliga lokaler anpassade till ändamålet, 
förhandling av kontrakt samt utbildning av nya 
medarbetare för att komma igång med arbetet 
på ett tryggt och smidigt sätt. 

6 FEBRUARI 2021 

Peter Sonnius, ny servicechef i region Väst 
berättar mer om uppstarten i Uddevalla. 

- Vi hade en tight deadline för att färdig-
ställa kontoret. Fastighetsägaren har varit 
behjälplig med lösningar anpassade efter våra 
behov och ordnade så att vi kunde flytta in 
på nya Kuröd på ett säkert sätt samtidigt som 
hantverkarna färdigställde det sista. Vi har nu 
en ändamålsenlig lokal med stor lageryta som 
passar oss perfekt. 

- Det är otroligt spännande 
att få vara med och starta upp 

"I och med att verksamheten här i Uddevalla upp i Uddevalla och andra 
och för mig är det lite som att vi startade upp nya områden så är vi nu helt 
komma ”hem”. Även om jag i Uddevalla rikstäckande, vilket ger oss en 
har lång erfarenhet från fiber- stabil grund att stå på.och andra nya 
branschen är det mycket jobb - Officiell uppstart avområden så 
med att få våra nyanställda Transtemas verksamhet var är vi nu helt i arbete och lära känna både 1:e december 2020. Våra 

rikstäckande" organisationen och marknaden. kunder är allt från några av 

eringar, tänk nytt, ta ansvar och visa respekt. 
Det har varit ovärderligt i uppstarten då 
mycket ”hängde i luften”, säger Peter. 

Från Strömstad Lilla Edet 
Området Peter ansvarar för sträcker sig från 
Strömstad i norr till Lilla Edet i söder med 
Vänern som gräns i öster. I Uddevalla ligger 
områdets arbetscentral men lokala kontor finns 
även i andra delar av regionen som till exem-

pel i Bengtsfors och Strömstad. 
- I och med att vi startade 

Vi har 17 tekniker, en projektör 
samt ett antal underleverantörer som snabbt 
kommit in i produktion tack vare att de är 
erfarna och snabbt har anammat våra värd-

TRANSTEMA AB 
BOLAGSFORM: Aktiebolag 
REGISTRERINGSÅR: 1997 
ANTAL ANSTÄLLDA: cirka 1000 st 
NETTOOMSÄTTNING (2019-12): 1497 Mkr 
KÄLLA: transtema.com (2021-02) 

Sveriges största teleoperatörer, 
kommuner, offentlig förvaltning och mindre 
nätägare. Uppdragen gäller allt från underhåll 
av ”gamla telenät” till nya fibernät och mo-
bilt. I samband med uppstarten i början av de-
cember gick HC Telecom in i verksamheten 
vilket är ett värdefullt tillskott av kompetens 
och erfarenhet som gör oss riktigt vassa på 
fiberunderhåll och utbyggnad, fortsätter Peter. 

● 

Preventus etablerar sin 
verksamhet på Bokenäset 
Med över 30 års erfarenhet inom 
arbetsmiljöfrågor, med fokus 
på utbildning och utredning, 
är Preventus en framgångs-
saga med flera stora kunder i 
hela landet; bland annat Stora 
Enso, Räddningstjänsten och 
Derome. Nu etablerar de sig på 
Bokenäset. 

Sedan en månad tillbaka etablerar Preventus 
sin verksamhet på Bokenäset där de också 
bosatt sig i den nya villan. Hemmakontoret 
har de på tomten i form av ett Attefallshus. 
När vi ringer upp Bengt Husberg och Karin 
Paulsdotter på Teams svarar de från sitt nya 
hemmakontor. 

- Vi hittade ett hus här med väldigt fint 
läge, och jag är från Munkedal så det är lite 
som att komma hem. Det känns också väldigt 
härligt att ha kontoret på baksidan, med såhär 
nära till naturen, säger Karin Paulsdotter som 
driver Preventus tillsammans med sin sambo 
Bengt Husberg. 

Inte bara lagar och regler 
Det hela började 2007 när Bengt såg en möj-
lighet i att kombinera sin expertis inom utred-
ning, juridik och operativ ledning med en 
bakgrund från Arbetsmiljöverket och polisiärt 
utredningsarbete. 

- Jag har sett många olycksrelaterade fall i 
mitt arbete, säger han. 

Bengt berättar vidare att för dem handlar 
inte arbetsmiljöarbete bara om lagar och 
regler. Det är också viktigt att ha förståelse 
och driva kommunikationen mellan männis-
korna på arbetsplatserna. 

- Får vi inte med oss människorna så blir 
det ingen effekt av alla regelverk, säger Bengt. 

Preventus stöttar företag genom att göra 
en opartisk och objektiv utredning för att 
hitta direkta och bakomliggande orsaker 
till olyckor. Som en följd på utredningen 
ges också åtgärdspaket för att motverka att 
olyckan skall hända igen samt stöttning hela 
vägen i den juridiska processerna. 

PREVENTUS AB 
BOLAGSFORM: Aktiebolag 
REGISTRERINGSÅR: 2007 
ANTAL ANSTÄLLDA: 2 st 
NETTOOMSÄTTNING (2019-12): 1 857 tkr 
KÄLLA: allabolag.se (2020-04) 
WEBBPLATS: preventus.eu 

- Alla erfarenheter och lärdomar från utred-
ningarna förmedlar vi sen i våra utbildningar, 
säger Karin. 

Digitalisering genom e-utbildningar 
Preventus arbetar med arbetsmiljöfrågor vid 
arbetsplatser och erbjuder både utredningar 
av olycksfall och utbildning för chefer och 
anställda. Nu satsar de även på E-utbildningar 
som en expandering av sin verksamhet – både 
som ett steg i digitaliseringen – och en strategi 
i pandemin. 

- Flera av våra befintliga kunder har efter-
frågat tips och råd om hur man bör hantera 
frågan gällande arbetsmiljön för medarbetare 
som jobbar hemifrån, så vi ser det här som en 
möjlighet att nå ut till fler på ett mer effektivt 
sätt, pandemin har gett många oanade möj-
ligheter. Vi vill också nå fler små företag med 
erbjudanden som de har råd att investera i, 
säger Karin. 

Karin menar dock att de saknar det per-
sonliga mötet, det kan vara en utmaning att 
anordna utbildningar utan att träffas. 

- Det blir en viss avsaknad av kontakt när 
man inte kan läsa av kroppsspråk och defini-
tivt något annat när vi håller utbildningarna 
via Teams. 

Bengt berättar vidare att de får mycket 
uppskattning för sina utbildningar när de reser 
runt till kunder och företag, mycket för att 
de vågar satsa på mjuka värden. De vill slå 
hål på myten om tråkiga utbildningar inom 
arbetsmiljö. 

- Vi får ofta höra att våra utbildningar är 
en ögonöppnare och att våra deltagare haft 
väldigt roligt. De säger ofta ”kan vi inte göra 
det här hela dagen!”. Vi brukar försöka flika 
in olika former av övningar i utbildningarna 
som ska ge lite perspektiv, bryta fördomar 
eller rädslor som man kanske har om sig själv 
eller andra. Det är ofta sådana insikter och 
lärdomar som våra deltagare tar med sig och 
delar med sina kollegor. 

Ingenjör och mindfullnessinstruktör 
2017 kom Karin in i företaget och på så vis har 
utbildningarna som Preventus erbjuder kunnat 
växa och få en större dimension. 

Karin har en bakgrund som textiltekniker 
inom textil- och tapetindustrin. Med flera 
utbildningar i ryggen som hälsoutbildare och 
yogalärare har Karin jobbat både vid gym, 
spa och lett grupputbildningar. Parallellt med 

Vi brukar försöka flika in 
olika former av övningar 
i utbildningarna som ska 
ge lite perspektiv, bryta 
fördomar eller rädslor 
som man kanske har 
om sig själv eller andra. 

Bengt Husberg och Karin Paulsdotter 
driver Preventus AB tillsammans. 

att jobba med Bengt och Preventus utbildar 
hon sig också till arbetsmiljöingenjör. Hennes 
bakgrund gör att deras utbildningar också kan 
få ett djupare fokus på mjukare värden. 

- Bengt tar lagar, ordning och regler. 
Jag sköter kontakten med människan. Vi 
flikar ibland in mindfullness-övningar som 
brukar få lite blandad mottagning, en del är 
skeptiska först men när de fått chansen att 
pröva så brukar det vara mycket uppskattat, 
säger Karin. 

Karin berättar att de hittade varandra 
genom fokus; mindfullness och sitt gemen-
samma intresse för välmående och hälsa. 

En ljus framtid vid Bokenäset 
Bengt och Karin berättar att de framåt 
kommer att satsa ytterligare på att etablera 
sig i närområdet på Bokenäset och Udde-
valla, bland annat med inriktning på mindre 
företag, satsa på sina e-utbildningar samt 
att utöka sin verksamhet och erbjudanden 
för att kunna erbjuda stöd och resurser inom 
arbetsmiljöarbetet. 

- Nu när vi satsar mer på digitala utbild-
ningar så låser det också upp fler timmar till 
att göra utredningar. Så det känns väldigt 
lovande!, säger Bengt. 

Preventus utbildar i genomsnitt 1200 
personer per år i säkerhet och hälsa på jobbet 
runt om i Sverige tillsammans med företag 
och organisationer. En ljus framtid väntar 
dem på Bokenäset och vi vill passa på att 
önska dem välkomna till Uddevalla med 
ett stort lycka till med företaget, huset och 
hemmakontoret! ● 
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https://preventus.eu
https://allabolag.se
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Avs. Avdelningen för Hållbar tillväxt 
Stadshuset Varvsvägen 1 POSTTIDNING B 
451 81 Uddevalla 

Nya YH-
utbildningar 
startar i höst! 
Vill du läsa en yrkeshögskoleutbild-
ning med goda chanser till arbete? 
I höst kan du välja mellan nio olika 
utbildningar på Uddevalla vuxen-
utbildning. Uddevalla vuxenutbild-
ning får i höst starta upp en helt ny 
YH-utbildning inom programmering 
till Backend-utvecklare. Glädjande är 
att även den populära utbildningen till 
Stödpedagog inom funktionshinder-
området får starta igen. 
Alla yrkeshögskoleutbildningar är 
framtagna i tätt samarbete med 
arbetslivet och baseras på den efter-
frågan som finns i olika branscher. En 

stor del av utbildningen är arbets-
platsförlagt lärande (LIA). Då får de 
studerande möjlighet att omsätta sina 
teoretiska kunskaper på en arbetsplats. 

Dessa YH-utbildningar startar i höst: 
• Affärsutvecklare besöksnäring 

& turism, 2 år. 
• Backend-utvecklare, 2 år. 
• Bygglovshandläggare, 1,5 år. 
• Digital store manager, 1,5 år. 
• E-commerce Product manager, 2 år. 
• Laborant, 2 år. 
• Operativ digital kommunikatör, 1,5 år 

(Start våren 2022). 
• Skräddare, 3 år. 
• Stödpedagog inom funktionshinder-

området, 1 år. 
Läs mer på www.yhuddevalla.se 

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

WEBINARIUM 
Enskild näringsverksamhet 
Del 3: Avsluta din bokföring inför 
deklarationen 
Datum: 16 mars 
Tid: kl 14-15:15 
Mer information: 
skatteverket.se 

DIGITAL FÖRELÄSNING 
Sociala medier för 
landsbygdsföretagare 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Datum: 16 mars 
Tid: kl 13-16:30 
Mer information och anmälan: 
lansstyrelsen.se 

DIGITAL SEMINARIUM 
Från idé till affär 
Almi 
Datum: 30 mars 
Tid: kl 15-16 
Mer information: 
almi.se/kalendarium 

Enkät till er företagare i Uddevalla 
Vi vill gärna veta hur Näringslivet i Uddevalla mår! 

Uddevalla kommun tar nu, tillsammans med 
Arbetsförmedlingen och ett antal företagsorgani-
sationer, gemensamt fram en enkät för att lyssna 
in era behov. 

Genom viktig information från er får vi en samlad 
bild av nuläget och kan bättre möta era framtida 
behov för att på bästa sätt stötta er företagare. 

Ta chansen att göra er röst hörd och svara på 
enkäten, som skickas ut via mejl och nyhetsbrev 
inom kort. 

Svenska kyrkan etablerar lönecenter i Uddevalla 
Det nya lönecentret ska serva alla 
församlingar, pastorat och stift över 
hela landet. Uppbyggnadsperioden 
beräknas ta 5-7 år. 

Idag finns Göteborgs stifts löne-
service i Uddevalla med 14 med-
arbetare. Denna verksamhet går 
över till Svenska kyrkan nationellt 
och kommer att under uppbygg-
nadsperioden utökas med cirka 50 
ytterligare lönehandläggare. 

- I konkurrens med ett tiotal orter 
i Sverige är vi glada att det är de 
duktiga medarbetarna i Uddevalla 
som fått förtroendet att utveckla 
en gemensam löneservice för hela 
Svenska kyrkan, säger Per Starke, 
Avdelningschef, Gemensamma 
funktioner Svenska Kyrkan 

Den fullt utbyggda löneservicen 
kommer att ha ungefär 65 
medarbetare. 

Per Starke, Avdelningschef, 
Gemensamma funktioner 
Svenska Kyrkan 
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Sälja företaget? 
Går du i tankar på att sälja eller överlåta företaget? 
Ska det ske på öppna marknaden, inom familjen 
eller ska medarbetarna ta över? 
Coompanion kan tillsammans med experter inom 
skatt och juridik lotsa dig till det bästa beslutet. 
Kostnadsfritt för verksamheter i Fyrbodal! 

Ann Uggla 0705-92 90 95
Karina Lindgren 076-10 20 730 

Ägarskifte vid medarbetarövertagande är ett projekt som är finansierat via Fyrbodals 
Kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Tillväxtverket 

INFO OM VÅRA AKTIVITETER: 
uddevalla.se/naringsliv/ 
aktivitetskalender 

Nästa nummer av Näringslivet kommer i april 2021 

https://lansstyrelsen.se
https://skatteverket.se
www.yhuddevalla.se



