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Stödåtgärder
till följd av Corona

  

Är vi starkare
tillsammans?
Så arbetar våra lokala
företagarföreningar?
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Håll i  
och håll ut, 
vi är med er 
hela tiden….
FINNS INGA BRA ORD JUST NU
låta lite kliché, ändå är det kans

, allt kan 
ke 

nu som just ”håll ut” har som störst 
innebörd för oss alla och särskilt vårt 
kämpande näringsliv i kommunen och 
landet.
Osäkerheten och bräckligheten är 
påtaglig för oss alla och insikten över 
att vi inte alltid kan förutspå framgång 
och motgång. Vår blåa planet och 
den globala utvecklingen berör oss 
samtidigt alltmer.
I UDDEVALLA KÄMPAR både vi i 
kommunen och våra företag med 
hanteringen av smittskydd och 
minskat utrymme i verksamheten.  
Våra företag, stora som små, rycks 
med i nedåtspiralen och staten, 
kommunen och det offentliga 
utvecklar krispaket, utifrån mandat att 
stödja marknaden, eller mandat att 
minska eller förflytta kostnader.
VI BEHÖVER VARANDRA. I motgång 
föds nya idéer och lösningar. Här 
spelar våra sociala medier stor roll. 
Som kommun försöker vi sortera 
och strukturera möjliga bra idéer 
och möjliga bra åtgärder utifrån en 
kommuns roll.
Vi kan inte lova ekonomiska stöd 
till enskilda företag, kommunen är 
förbjuden att göra sådant. Vi vill 
däremot lova att vi försöker ta hand 
om goda idéer och konstruktiva 
lösningar. Ni är alltid välkomna att 
kommunicera tankar och lösningar 
med oss, vi försöker vara extra 
tillgängliga nu. De konstruktiva 
förslagen vi samlar på oss, kommer 
vi försöka ta om hand, bedöma 
möjligheten av och sjösätta om vi kan.

Era kommande 
förutsättningar 
är det viktigaste 
efter livets 
epidemiska regler.
Hör av er och var 
försiktiga!

ANDERS BRUNBERG, CHEF AVDELNINGEN FÖR 
HÅLLBAR TILLVÄXT

37,5 procent av styrelseledamöterna i de största 
svenska börsbolagsstyrelser är kvinnor. Sverige är 
därmed ett av de länder i EU med högst andel 
kvinnor i börsbolagens styrelser. EU-snittet ligger på 
28,8 procent.
(Källa: Ekonomifakta, mars 2020)

INFORMATIONSSIDA TILL DIG SOM FÖRETAGARE 
MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET
Med anledning av den senaste tidens 
utveckling gällande Coronaviruset 
och Covid-19 har vi på Avdelningen 
för Hållbar tillväxt skapat en sida med 
information gällande Coronaviruset 
och Covid-19 som kan vara särskilt 
viktig för dig som företagare och 
arbetsgivare.

På sidan har vi samlat viktiga länkar och 
tips om var du kan hitta användbar och 
aktuell information.

Där hittar du bland annat Västsvenska 
Handelskammarens guide - Så fungerar de 
ekonomiska krispaketen.

Där finns också en länk till myndigheternas 
gemensamma webbplats för företagsinfor-
mation och företagstjänster Verksamt.se. 
Där har man samlat information från myn-
digheter kring Coronaviruset och Covid-19 
som är viktig för dig som företagare att 
känna till.

Besök informationssidan som du hittar 
under uddevalla.se/naringsliv-och-arbete och 
läs mer.

Vi på Avdelningen för Hållbar tillväxt 
finns alltid till hands för support, se våra 
kontaktuppgifter nedan. 

KONTAKTA OSS OM DU HAR 
FRÅGOR OM NÄRINGSLIVET
Är du företagare i Uddevalla kommun eller har 
du planer på att etablera dig i kommunen? 
Kommunens näringslivsutvecklare underlättar 
företagens kontakter med olika delar av 
kommunens verksamheter. 
På Avdelningen för Hållbar tillväxt finns pesonal 
som arbetar med företagsetableringar  innova- 
tioner, besöksnäring, kultur, landsbygdsutveck-
ling, maritima frågor och mycket mer
Kontaktuppgifter finns här under.

Näringslivsgruppen:  
Anders Brunberg, Clas Mellby, Sophie Carling, 
Helena Henriksson och Anneli van Roijen.

Vad vill du läsa om? 
Tipsa oss! hallbartillvaxt@uddevalla.se Näringsliv och tillväxt i Uddevalla.

Avdelningen för Hållbar tillväxt
Medverkar till att förverkliga 
kommunens vision om en god 
livsmiljö och ett gott näringslivs-
klimat. 

Vi verkar för en positiv utveckling 
i de befintliga företagen och för 
att stimulera företagsamhet och 
entreprenörskap.

Kontakta oss gärna:
Anders Brunberg, chef, 0522-69 60 61
  Sophie Carling, näringslivsutvecklare,  
0522-69 61 53
  Clas Mellby, näringslivsutvecklare,  
0522-69 61 89
 Anneli van Roijen, utvecklare, 0522-69 61 49
 Helena Henriksson, utvecklare besöksnäring, 
0522-69 84 71
Eller via mejl, förnamn.efternamn@uddevalla.se

Näringslivet i Uddevalla ges ut av 
Avdelningen för Hållbar tillväxt i 
Uddevalla kommun med sex 
nummer per år.
Ansvarig utgivare: Anders Brunberg, 
chef Avdelningen för Hållbar tillväxt
Redaktör: Maria Sjunnesson
Produktion: Avdelningen för Hållbar 
tillväxt Uddevalla kommun 
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Årets unga företagare 2020
Årets unga företagare i Uddevalla 
är utsedd och utmärkelsen går i 
år till Niklas Dahlquist grundare av 
Dahlquist E-handelskonsulter. 

Niklas som är 32 år läste E-Commerce Pro-
duct Manager på Högskolecentrum Bohuslän 
mellan 2008-2010. Efter det arbetade han 
några år på Sveriges största Magentobyrå 
innan han flyttade hem och startade Dahlquist 
E-handelskonsulter år 2017. 

Att driva E-handel är svårt och det krävs 
flera års erfarenhet för att verkligen lyckas 
på nätet, berättar Niklas. Och på frågan om 
varför han valde att starta eget företag så 
svarar han att han kände att han hade den 
erfarenhet som krävdes.

- Sen blir jag väldigt stimulerad av 
att driva och utveckla affärer, produkter 
och kundrelationer. Dessutom har man 
privilegiet att välja vilka som ska vara ens 
kollegor. Och i dag har vi blivit ett kanonbra 
team med riktigt bra folk, säger Niklas. 

De anställda är även de ganska unga och 
åldersspannet ligger mellan 26-33 år, något 
som inte är en slump enligt Niklas. Han 
menar att många yngre har en väldigt bra 
datorvana, teknisk förståelse och ett driv 

som passar hans företag. 
- Det är väldigt medvetet, vi rekryterar 

E-
endast personal direkt från YH-utbildningen 

Commerce Product Manager här i 
Uddevalla. Utbildningen är en jättebra 
grund att stå på kunskapsmässigt för alla 
som ska arbeta med e-handel, vilket är 
precis vad vi gör, förklarar Niklas. 

Att bli nominerad och vinna Företagarnas  
och SEB:s utmärkelse som Årets unga 
företagare i Uddevalla tycker Niklas såklart 
är jätteroligt och han ser det som ett kvitto 
på att han gör något bra. 

Förutom den nya utmärkelsen så blev 
Dahlquist E-handelskonsulter dessutom 
utva  lda till Prins Daniels Fellowship 2019,

något Niklas säger var väldigt givande. De 
fick åka till Stockholm och träffa entre-
prenörer från hela Sverige. De diskuterade 
sina utmaningar och fick tips och råd från 
andra deltagare samtidigt som några av 
Sveriges mest framgångsrika företagare var 
med som coacher, berättar Niklas som ser 
ljust på framtiden. 

- Vi har bevisat att vi är väldigt duktiga 
på att bygga e-handel och vi får mängder 
av uppdrag, både från startups och stora 
etablerade företag, avslutar Årets Unga 
Företagare i Uddevalla. 

MOTIVERING
Årets unga företagare är Niklas Dahlquist. 
Han har på ett innovativt sätt utvecklat en 
egen verksamhet i Uddevalla. Han har på 
ett bra sätt visat att det går att starta och 
driva, Dahlquist E-handelskonsultation AB.
Niklas bygger skräddarsydda e-handels-

lösningar på marknadens bästa e-handels-
plattform med en god attityd och med fina 

referenser på hemsidan. 
Vi är övertygade om att han kommer att 
vara en god förebild bland e-handels-

byråar och liknande tjänsteföretag.

Årets Unga Företagare 2020 - Niklas Dahlquist

Ditt avfall kan vara en resurs  
Genom att minska ditt avfall och sor-
tera det rätt kan du få en effektivare 
hantering och du har även möjlighet 
att påverka dina kostnader. Miljö- 
inspektörerna på samhällsbygnads-
förvaltningen i Uddevalla kommun 
kan hjälpa dig med detta. Ni kan 
också vända er till kundrådgivarna 
på Uddevalla Energi för att få hjälp.

När miljöinspektörerna besöker en verk-

vi
samhet pratar vi tillsammans med dig igenom

lka avfallsfraktioner din verksamhet har.
Uddevalla Energi samverkar med samhälls-
byggnad i sitt kommunala uppdrag och vi kan 

 

tillsammans med dig arbeta för att minska din 
mängd avfall. Kanske går en avfallsfraktion 
att lämna till materialåtervinning i stället för 
energiåtervinning. Som tillsynsmyndighet 
utgår vi från de lagar och regler som finns 
på avfallsområdet. Regler som syftar till 
att minska mängden avfall i samhället.  

 
 
 

Avfallstrappan är bestämd av EU och visar 
hur vi alla ska arbeta med avfall, se illustra-
tionen nedan. 

Samhällsbyggnad kommer under år 2020 
genomföra flera projekt i syftet att minska 
mängden avfall genom ökad mängd åter- 
vinning. Du som har restaurang kan komma 
få besök från oss med fokus på avfalls-
hantering.
Återvinningstationer är enbart 
avsedda för hushållens avfall

Samhällsbyggnad kommer under 2020 
också att arbeta mot nedskräpning vid 
våra återvinningsstationer.  Vi har fått in 
många klagomål på hur det fungerar vid 
kommunens återvinningsstationer. Därför 
kommer vi ta ett samlat grepp där samhälls- 
byggnad kommer samarbeta tillsammans med 

är ett kommunalt ansvar. Det hämtas av 

Uddevalla Energi för att minska nedskräp-
ningen. Allt för en trevlig stadsmiljö och 
för att skydda människors hälsa och miljön. 
 Du som har verksamhet har rätt att välja 
den entreprenör du anlitar för transport av 
avfall. Undantaget är hushållsavfall som 

Uddevalla Energi. 

DRIVER DU VERKSAMHET OCH HAR 
FRÅGOR OM AVFALL?

I så fall får du gärna skicka in en fråga 
Uddevalla.se/kontaktcenter och skicka in 

din fråga.  

CHECKLISTA AVFALL 
• Sortera ditt avfall 
• Se till att avfallskärl är märkta
• Kontrollera att den som hämtar ditt avfall 

får lov att transportera det
• Ta fram dokument som visar vilka 

avfallsmängder ni har

AVFALLSTRAPPAN
Avfallstrappan gäller även din verksamhet

FÖREBYGGANDE

FÖRBEREDELSE FÖR 
ÅTERANVÄNDNING

MATERIALÅTERVINNING

ANNAN ÅTERVINNING, 
T.EX ENERGI
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Företagar-
föreningar

Hur arbetar våra lokala

I Uddevalla kommun finns över 5 200 
aktiva företag inom många olika branscher. 
De flesta av dessa företag är små eller 
medelstora vilket gör samverkan i olika 
nätverk och föreningar extra viktig för att 
få stöd och vägledning i olika frågor. Här 
bredvid, och på vår hemsida, har vi en lista 
med 19 olika nätverk som finns och verkar 
i vår kommun. 

I detta nummer har vi valt att lyfta några 
av kommunens företagarföreningar för att ta 
reda på lite mer om hur och med vilka frågor 
de arbetar. Det är allt från små och väldigt 
lokala till stora ”jättar” som finns över hela 
Sverige. En som grundades för mer än 
hundra år sedan och en som bara är några 
månader gammal. Alla med målsättningen 
att stötta och hjälpa sina medlemmar.

Lillesjö Industriförening
LIF är en ekonomisk förening som 
har till uppgift att främja med-
lemmarnas förutsättningar för att 
bedriva en lönsam verksamhet. 
Samt att skapa ett attraktivt industri- 
område för att möjliggöra ny- 
etableringar av företag, service- 
funktioner samt nyrekrytering av 
personal. 

Ordförande är Ulf Lang som till 
vardags är VD på UPI AB. När LIF 
startade på initiativ av Lennart Thorn 
på Nyli, Bengt Lindqvist på UPC och 
Ulf Lang UPI fanns det en hel del lågt 
hängande frukter som relativt snabbt
avverkades. Det kunde handla om
gemensamma skyltar till området och 
avtal med bevakningsföretag. Man lyfte 
även fram behov av förbättrad avfart
från väg 44 till väg 172 och behov av ett 
stigningsfält från Blomsterlandet upp
till Lillesjö industriområde. Genomfart 
till Björbäck, hårdgjord gång/cykelväg 
från busshållplatsen vid Enekasvägen
till Brunnemyrsvägen med mera. Dessa 
frågor har dock blivit lite av surdegar
på grund av komplexiteten och antal

 
 

 

 

 

 
 

involverade aktörer. En annan utmaning 
har varit att hålla hemsidan uppdaterad. 
På grund av olika omständigheter har 
den uppgiften inte riktigt fungerat som 
önskvärt men en lösning håller på att 
utformas. 

Den lågintensiva perioden följdes av 
ett antal år med begränsad verksamhet. 
Nu har man återigen börja arbeta med 
projekt som engagerar de som verkar 
i området. Bland annat pågår ett pilot-
projekt med solceller där Uddevalla 
Energi ska installera en demoanläggning 
på taket till UPIs lokaler. Tanken är 
att om inte alla så åtminstone flertalet 
fastigheter i området ska ha solceller, 
både av miljöskäl och ekonomiska. Sol-
cellsprojektet kan ses som en nystart 
på föreningen där även stadgarna för 
medlemskapet håller på att förnyas.  

LILLESJÖ INDUSTRIFÖRENING
Grundades: 2013
Antal medlemmar: 25
Hemsida: lillesjo.nu
Källa: lillesjo.nu och Ulf Lang

Uddevallas 
företagar- 
föreningar
• Bohus Dals Uppfinnare-

förening, Heureka
• Bokenäsets Framtid
• Byggföretagen
• Destination Uddevalla
• Entreprenörsarenan Bohuslän
• Företagarna Uddevalla
• Företag i Väst
• Fastighetsägarna
• IUC Väst
• Lillesjö industriförening
• LRF Uddevalla
• StyrelseAkademien 

Västsverige
• Svenskt Näringsliv
• Uddevalla Centrumutveckling
• Uddevalla Handel i samverkan 

med Svensk Handel
• Uddevalla Näringsliv
• Uddevalla Näringslivsakademi
• Västsvenska 

Handelskammaren

Saknar du någon företagar-
förening så kontakta oss på: 
hallbartillvaxt@uddevalla.se  
eller telefon 0522-69 60 00

Läs mer på: uddevalla.se/
naringsliv-och-arbete
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Företag i Väst, Uddevallas 
yngsta företagarförening
Uddevallas yngsta företagarförening 
heter Företag i Väst och startade 
med en diskussion i lunchrummet på 
Kristeviks företagarcenter i Kristevik 
utanför Uddevalla. När idén väl var 
född gick det snabbt. Det första 
mötet hade de i november 2019 och 
sedan dess har de hunnit med ett 
antal möten till, göra en tidning och 
planera en mässa. 

Vi träffade Niklas Alm som ansvarar för 
företagarcentret och fick en rundvandring i 
lokalerna som är så nya att det inte ens är 
helt färdiga än. När allt är klart är Niklas 
tanke att det ska finnas tre olika nivåer att 
välja mellan beroende på vilka behov man 
har. 
Idén om en företagarförening föds
Och det var här bland hyresgästerna i det 
gemensamma lunchrummet som idén 
om en företagarförening började ta form. 
Niklas förklarar att det som är lite speciellt 
med företagarföreningen Företag i Väst 
är att den inte fokuserar så mycket på vad 
medlemmarna arbetar med utan det är 
människorna som är det viktiga. 

”kriterierna för att komma 
in i den här gemenskapen 

är vem du är som människa 
och hur du är”

- Jag är övertygad om att det är i 
människorna kraften sitter. Därför skulle 
jag vilja säga att kriterierna för att komma 
in i den här gemenskapen som vi skapat är 
vem du är som människa och hur du är, inte 
exakt vad du skapat eller om du är rik eller 
fattig. Det spelar ingen roll, säger Niklas. 

De började ringa runt till lite intressanta 

ja absolut, jag är med!”. När den här 
människor och alla de ringde svarade 

intervjun gjordes i början av februari så 
hade föreningen elva handlingskraftiga 
medlemmar men Niklas berättade att det 
skulle komma sex till som också ville vara 
med på nästa möte. Intresset för föreningen 
är stort och de har nästan kommit till ett läge 
där de måste börja fundera på vem som ska 
få vara med säger Niklas som menar att det 
finns praktiska begränsningar på hur många 
de kan vara.

”

Alla drar åt samma håll
Trots att föreningen är ganska liten och 
nystartad så har de gott om både idéer och 
vilja att genomföra dem. På ett av de första 
mötena kom ett förslag att göra ett eget 
utskick. De började ringa runt och snabbt 
hade de en hel tidning med över 30 sidor 
berättar Niklas. Och så snart idén med 
tidningen kom på tal så kom nästa idé om 
att arrangera en liten mini-mässa. Mässan 
var planerad till början av april i år men på 
grund av Coronaviruset har de fått skjuta på 
den. 

”vi är fler som kan hjälpas åt 
att lösa problemet och slår 

man ihop allas kontaktnät så 
kommer man väldigt långt”

star
- Det är det som är så roligt med det här, man 

tar någonting, trycker på startknappen 
och så brummar maskineriet igång och sen 
kör det av sig själv. Det är beviset på att 
något är rätt, att det bara rinner på och alla 
drar åt samma håll, förklarar Niklas.

går en runda där alla får möjlighet att be om 
En stående punkt på varje möte är att man 

hjälp med något problem eller fråga. Det 

kan handla om att man behöver ny personal, 
hitta en ny revisor eller låna en grävmaskin. 
Även om allt inte löses där och då så är man 
fler som kan hjälpas åt att lösa det och slår 
man ihop allas kontaktnät så kommer man 
väldigt långt säger Niklas. 

arm av det. 
mässan och tidningen blir som en förlängd 

Enligt Niklas är det människorna och 
kontaktnätet som är grunden och egentligen 
hela syftet med föreningen och han tror att 

- Säg att det är 28 annonsörer i tidningen 
och 30–40 utställare på mässan. Alla dessa 
ommer från vårt kontaktnät så det blir på 

eftersom vi utgår från människan så kan 
an förvänta sig att de är bra människor 

eft
m

ersom de som bjöd in dem är bra, avslutar 
Niklas med ett leende. 

k
något sätt som en spridning av oss. Och 

Niklas Alm tillsammans med Bertil Hjalmarsson VD på Svenska Solenergigruppen som både hyr 
kontor av Niklas och var med och grundade företagarföreningen Företag i Väst. 

FÖRETAG I VÄST
Grundades: 2019
Antal medlemmar: ca 20
Hemsida: Inte än, men på facebook 
heter de Kristevik företagarcenter
Källa: Niklas Alm
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Torsten Torstensson och LRF Uddevalla vill ge företag inom de gröna näringarna bästa möjliga förutsättningar för tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft 
i det hållbara samhället. 

Lantbrukarnas riksförbund
Lantbrukarnas riksförbund LRF är en 
av Sveriges största småföretagar-
organisation. De har omkring 70 
000 medlemsföretag som drivs av 
förbundets cirka 120 000 företags-
medlemmar. Totalt har förbundet 
cirka 140 000 medlemmar, varav de 
flesta lever och verkar på landsbyg-
den.  
LRF är en partipolitiskt obunden intresse- och 
företagarorganisation. I Uddevalla finns en 
kommungrupp som ägnar sig åt att bevaka 
kommunala frågor, myndighetsutövning och 
liknande. Samt två lokala avdelningar, Udde-
valla och Bokenäs, som bland annat anordnar 
aktiviteter, utbildningar, trivselverksamhet med 
mera. I dag finns cirka 700 LRF medlemmar i 
Uddevalla och precis som i övriga Sverige vill 
man gärna se fler företagsmedlemmar. 

Lrf:s åtta branschorganisationer
Torsten Torstensson, som är ordförande i LRF 

Uddevallas kommungrupp, berättar att vem 
som helst kan bli medlem, oavsett var du bor 
och vad du gör. Alla löser samma medlemskap 
men sedan kan du som företagsmedlem ansluta 
till någon av branschorganisationerna (LRF 
Entreprenad, LRF Häst, LRF Kött, LRF Lokal 
mat & dryck, LRF Mjölk, LRF Skogsägarna, 

LRF Trädgård och LRF Växtodling) som har 
specialkunskap inom respektive område. 

- LRF är lite som vår fackförening. Får man 
problem kan man till exempel få juridisk hjälp 
av våra egna jurister. Som medlem har man 
även fri rådgivning upp till en viss nivå varje 
år och då kan man få hjälp av människor som 
är kunniga inom just de här områdena, säger 
Torsten. 

”LRF är lite som vår 
fackförening. Får man problem 
kan man tillexempel få juridisk 

hjälp av våra egna jurister”

och
generationsväxlingsproblematiken, säkerhets- 

 arbetsmiljöfrågor samt problemet med 

Viktiga fråor och strategiska mål
Kommungruppen har på senare tid haft stor 

framgång när det gäller enskilda avlopp och 
slamspridning i kommunen. Också livsmedel 
och livsmedelsstrategi är viktiga frågor för 
LRF och i Uddevalla ser man till att bevaka 
nyttjandet av åkermark för byggnationer, 
vägar och liknande. I dessa Corona tider 
är frågan om livsmedelsförsörjning och att 
minska importen av livsmedel extra aktuell. 
Andra frågor som LRF arbetar med är 

djurrättsaktivister som tar sig in och förstör 
för djurägare. En annan stor fråga för LRF är 

äganderätten och att man ska ha rådighet över 
sin egen skog och mark. 

- Vi ska såklart vara måna om naturen och 
vara rädd om våra ”gammelskogar” men för 
150 år sedan fanns det knappt ett träd i hela 
Bohuslän så skogen här är inte så gammal. Sen 
måste man även tänka på att gammal skog inte 
tar upp lika mycket koldioxid som växande 
skog, säger Torsten. 

LRF har fastställt fyra strategiska mål med 
sikte på år 2030 och de är en konkretisering 
av vad verksamheten ska uppnå. Alla målen 
berör på ett eller annat sätt företagande. Det 
första målet är Aktiv landsbygd och handlar 
om att en ökad andel medlemmar ska känna en 
framtidstro kring att leva och driva verksamhet 
på landsbygden. Det andra målet är att skapa 
en Attraktiv och inflytelserik medlems-
organisation där antalet företagarmedlemmar 
ska uppnå till fler än 150 000 år 2030. 

Det tredje målet är Hållbar tillväxt och 
innebär att man ska arbeta för att värdet av 
varor och tjänster inom jord, skog, trädgård och 
landsbygdens miljö ska uppgå till mer än 130 
miljarder år 2030. Det fjärde och sista målet är 
Framgångsrikt företagande och där säger man 
att antalet nya företag inom områdena i mål tre 
ska vara fler än 2 000 per år senast år 2030.

Förutom fler företagsmedlemmar så önskar 
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Torsten fler yngre medlemmar. Precis som i 
de flesta föreningar så börjar medlemskåren 
precis som lantbrukskåren bli ganska ålder-
stigen. Torsten som själv är den sextonde 
generationen på sin gård berättar att de ökade 
fastighetspriserna dessutom gjort det svårare 
för yngre generationer att köpa ut eventuella 
syskon och ta över släktgårdar. 

- Jag känner varenda sten på min gård och 
känner därför ett visst ansvar att ta hand om den 
och föra den vidare. Sen behöver det inte vara 
fel att få in nya lantbrukare, det finns många nya 
som sköter sina gårdar jättebra precis som det 
finns många som har haft gården i generationer 
och inte alls tar hand om den. För egen del ser 
jag det som att jag har gården till låns, precis 
som allt annat här i världen, avslutar Torsten.  

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND
Grundades: 1971 (genom en  
sammanslagning av Riksförbundet 
Landsbygdens Folk och Lantbruks-
förbundet)
Antal medlemmar: ca 700 i  
Uddevalla och ca 140 000 i Sverige
Hemsida: lrf.se
Källa: lrf.se

Företagarna
Företagarna företräder över 60 
000 företagare och består av 250 
lokalföreningar. En av dessa är 
Företagarna Uddevalla som har 
strax över 200 medlemmar. 
Företagarna vill utveckla Sverige så det 
även i framtiden ska vara ett av de bästa 
länderna att leva och verka i. Något 
de tror är möjligt när företagsamma 
människor når sin fulla potential och får 
förutsättningar att lösa dagens och 
framtidens problem. 
Som medlem får man bland annat 
praktisk hjälp som obegränsad juridisk 
rådgivning per telefon, rabatter på resor, 
hotell, drivmedel, elektronik, bilar, 
telefoni samt försäkringar som skyddar 
både medlemmarna och deras anställda. 
Utöver det arrangerar Företagarnas 
lokala föreningar tillsammans över 1 500 
möten, nätverksträffar, utbildningar och 
workshops varje år. 

Politiskt vill Företagarna ha bättre villkor 
för företagare och driver frågor som rör 
skatter, regelbörda och arbetsmarknad. 
De säger sig ha nått framgång i flera 
viktiga frågor och att resultatet av dessa 
kan ses i bland annat skattelättnader, 
ändrade regler vid generationsskifte 
samt utökat rut-avdrag. 

all

Kent Andréasson är ordförande för 
Företagarna i Uddevalla. Föreningen 
bildades enligt deras Facebooksida redan 
1899 men då under namnet Uddevalla 
Industri och Hantverkarförening. Lokalt 
arbetar Uddevallaföreningen framför 

t med att skapa ett starkt nätverk 
bland Uddevallas företagare. 

FÖRETAGARNA
Grundades: 1905 (organisationen 
har sitt ursprung i Sveriges Hant-
verkarorganisation)
Antal medlemmar: Strax över 200 i  
Uddevalla och över 60 000 i Sverige
Hemsida: foretagarna.se
Källa: foretagarna.se

Några reflektioner i ljuset av Corona-kaoset
Vad kan vi lära oss som företagare av det 
rådande kaoset? 
Det första man kan fundera på är kris-
hantering. Krishantering innebär att man 
har förberett rutiner för olika mot-åtgärder. 
Det kan handla om att kontakta olika 
finansiärer så fort som möjligt, istället för 
att vänta tills krisen är ett faktum. Det kan 
även handla om att förvarna kunder om 
eventuell försening av leverans. Poängen 
är att informera så tidigt som möjligt för att 
skapa en mental beredskap hos finansiär, 
kund eller annan. Samtidigt är det en tydlig 
signal om att man respekterar och är mån 
om sina affärsrelationer. 
Detta förutsätter att man vidtar åtgärder 
långt innan problemen dyker upp. I den 
bästa av världar har man redan en aktiv 
och pågående kommunikation med sina 
affärsrelationer men, handen på hjärtan, 
det är ovanligt att man har det.
En vanligt förebyggande åtgärd är att 
försöka komma på allt som skulle kunna 
innebära problem. Till exempel om lan-
seringen av en ny produkt blir försenad 
eller att en leverantör har kvalitetsproblem. 
Identifiera risker och förebygga dessa så 
långt det är möjligt. 
De stora problemen kommer när det händer
saker man inte kunnat förutse, till exempel 
finanskrisen 2008/2009 eller som nu med
Corona-viruset. När sådana oförutsedda 
händelser inträffar är återhämtnings-
förmåga ovärderligt. Det innebär att man 

 

 

måste tänka annorlunda och för det finns 
ett antal verktyg. 
Det första är scenarioplanering som 
handlar om att ta fram ett antal extrema 
framtidsscenarion som mer handlar om 
effekterna än om enskilda händelser. 
Ett exempel är att 90 % av kunderna 
försvinner av någon anledning. Ett annat 
exempel är en cyberattack som gör att 
du inte kan kontakta din bank. Att ta fram 
3 – 5 sådana extrem-scenarion gör att den 

entala handlingsförmågan får bättre 
förutsättningar att agera när något händer. 
Annars leder oförutsedda händelser ofta till 
en viss handlingsförlamning. 

m

Ett annat sätt att hantera sådant man inte 
kunnat förutse är att göra sin verksamhet 
bra på återhämtning. Det innebär att när 
en katastrof har inträffat är man duktig på 
att förnya sig och anpassa sig till de nya 
förutsättningarna. Exempelvis vara ny-
skapande med sin affärsidé. Hitta helt nya 
erbjudanden till helt nya kunder. Nya affärer 
som till stor del bygger på de resurser man 
redan har tillgång till. 
Bästa sättet att bli duktig på återhämtning 
är att hela tiden göra små experiment för 
att testa nya saker. Och även prioritera 
detta innan problemen dyker upp, när allt 
”flyter på bra”.

/Clas Mellby, näringslivsutvecklare

TIPS!
IDÉFORUM

Här bredvid kan du läsa vår näringslivs-
utvecklare Clas Mellbys reflektioner i 
ljuset av Corona. 

Vad har du  för tankar och tips kring vad 
man som företagare kan göra för att ta 
sig igenom eventuella svårigheter på 
grund av Coronaviruset och Covid-19? 

Har du kanske sett eller läst om en bra 
idé som någon annan har gjort eller 
har du kommit på något bra själv? 

Skicka in dina tankar, tips och idéer till
hallbartillvaxt@uddevalla.se
Vi publicerar gärna bra idéer och tips, 
här eller i någon av våra andra kanaler. 
Låt oss hjälpas åt att stödja varandra!
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Avs. Avdelningen för Hållbar tillväxt
Stadshuset Varvsvägen 1
451 81 Uddevalla 

POSTTIDNING B

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

Vi vill hjälpa vårt näringsliv i 
situationen som råder
Företagen har det tufft! Uddevalla 
kommun gör en insats för att försöka 
underlätta för våra företag i den svåra 
situation som just nu råder med anledning 
av coronaviruset. Ett antal omgående 
åtgärder görs därför för att frigöra tid och 
stärka företagens ekonomi.  

- Den politiska samverkande majoriteten har 
tagit ett snabbt beslut om att stötta besöksnäringen 
med mer pengar och underlätta för företagen 
ad gäller betalningstider, tillstånd och tillsyn. 

Uteserveringarna avgiftsbefrias och får sättas 
upp redan nu. Dessutom blir det gratis parkering 
på alla kommunala parkeringar från och med 
måndag eftermiddag, säger kommundirektör Peter 
Larsson.

v

Åtgärder för att stärka företagens 
ekonomi
• Förlänga betalningstider på avgifter inom VA, 
sophantering, tillstånd och tillsyn samt åter-
betalning om ett ärende dras tillbaka. Västvatten 
och Uddevalla energi ser för närvarande över 
möjligheterna.
• Förlänga betalningstider på hyra i kommunala 
lokaler.
• Korta ner våra betalningstider till leverantörer 
(idag 30 dagar). Kommunen kommer internt att 
eftersträva att snabba på våra betalningsrutiner.

Åtgärder för att frigöra tid hos företagen
• 
ärenden

Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsyns-
 där det är möjligt.

• Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och till- 
synsärenden.
• Tidigarelägga möjlighet för öppna uteserveringar.
 Tillstånd söks enligt gällande rutiner. Möjligheten 
att öppna uteservering gäller från och med nu och 
avgiftsbefrias från kommunala avgifter.

 

Övriga åtgärder  
• Förstärka destinationsmedel till Uddevallas be-
söksnäring med 100 000 kronor.
• Gratis parkering på alla kommunala parkeringar 
från och med måndag eftermiddag 23 mars. 
Övriga parkeringsregler gäller. Åtgärden gäller 
även privatpersoner.

• Vi verkar just nu för att öppna möjligheten för 
företag att flytta ut delar av sin verksamhet på 
gatan för att kunna sälja och servera utomhus så att 
kunden ska slippa gå in i butiker och restauranger.

Åtgärderna genomförs omgående och beslutet 
gäller tillsvidare under pågående situation. Gratis 
parkering gäller från och med måndag efter-
middag 23 mars. 

följ utvecklingen på vår hemsida. 

Ytterligare åtgärder har tagits fram, bland annat 
att kommunen står för kostnaden vid ansökan om 
polistillstånd för att flytta delar av verksamheten 
utomhus. Fler åtgärder kan komma, läs mer och 

 KALENDARIUM

OBSERVERA
På grund av Coronaviruset 
och dess utveckling är osäker-
heten kring alla typer av 
arrangemang stor. 

Därför ber vi er att kontrollera 
med respektive arrangör för 
att ni säkert ska veta om förut-
sättnignarna för nedanstående 
arrangemang har ändrats efter 
att denna tidning gått till tryck!

INFORMATIONSTRÄFF
BOKFÖRING GRUND
Tid: 15 april, kl. 16-18.30
Plats: Högskolecentrum,  
Östergatan 18 Uddevalla
Arr: NyföretagarCentrum Väst 
och Almi

BRANSCHTRÄFF
BYGGFIKA
Träff för bygg- och  
fastighetsföretag
Tid: 27 april, kl. 10-12
Plats: Bohusläns  
museum, Uddevalla
Arr: Uddevalla kommun 

FRUKOSTMÖTE
ATT KÖPA FÖRETAG
Tid: 29 april, kl. 8-9  
(kaffe och fralla från 7.30)
Plats: Rådhuset, Uddevalla
Arr: ALMI och Uddevalla  
kommun
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