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Näringslivsnytt Salems kommun 

Möten och träffar 

Södertörns rådslag 
Fredagen den 9 mars klockan 9-13 i Flemingsberg, KTH, 
Hälsovägen 11 C, Stora föreläsningssalen. Hur kan vi 
tillsammans lösa kompetensförsörjningen på Södertörn? 
Anmälan: http://huddinge.se/sodertornsradslag 

Valdebatt - save the date 
Salemföretagarna och Företagarna bjuder gemensamt in 
representanter för de politiska partierna till en valdebatt 
den 26 april 2018 klockan 19-21 i Folkets hus. Temat blir 
hur respektive parti avser att främja företagarnas villkor.  
 

 

 

 

Se SalemFöretagarna på Facebook. 

Företagarna Botkyrka-Salem 
Bli en mer framgångsrik företagare 
Företagarnas vd, Günther Mårder, delar med sig av sina 
bästa tips på hur just du blir en mer framgångsrik 
företagare. 14 mars klockan 7.30-9 i Xenter, 
Utbildningsvägen 3 i Tumba. Fokus är fler affärer och 
ökat kontaktnät, anmälan.  
 
 
 
 
 
 
 

Kommunens frukostmöten för näringslivet 
Den 14 februari 2018 var frukostmöte-temat Pension 
och försäkring för företagare. Öhlén & Fält AB höll ett 
uppskattat föredrag. Presentationen ser du här. 

 
Hans Öhlén berättar för bland annat Arne Närström 

Feriepraktik sommaren 2018 

Kommunen anordnar 100 platser varav minst hälften 
inom kommunal verksamhet, kommunen blir 
arbetsgivare. Annons har redan gått ut till ungdomar i 
årkurs 9, första och andra ring. Det blir tre 
praktikperioder: 18/6-6/7, 9/7-27/7 och 30/7-17/8. 
Anmälan till arbetsmarknadsenhetens chef 
karin.nordenmalm@salem.se senast den 31 mars.  

Årets företagare, nomineringsprocess 

Passa på att nominera dig själv eller någon annan 
företagare till Årets företagare i Salem. Mejla din 
nominering till kurt.stahl@karisma.se eller 
marlene@ackland.se senast den 27 maj. 

Styrelsen för Företagarna Botkyrka-Salem utser vinnaren 
och priset delas ut under Salemsdagen i Skönviksparken i 
Rönninge i slutet av augusti. 
 
 

http://huddinge.se/sodertornsradslag
https://www.facebook.com/groups/260978957404623/
https://www.foretagarna.se/event/stockholms-lan/2018/mars/bli-en-mer-framgangsrik-foretagare-med-gunther-mader/
https://docs.google.com/presentation/d/1yLSVr7FsoRqbqyE7kpf0LLjXsSy-uTf1X_ZXcW07cis/edit?usp=sharing
mailto:karin.nordenmalm@salem.se
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=kurt.stahl@karisma.se
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=marlene@ackland.se


 
 
 
 
Businessfrukost torsdagar 22 mars, 26 april och 31 maj 
klockan 7.30-9 i Xenter, Utbildningsvägen 3 i Tumba. 
Fokus är fler affärer och ökat kontaktnät, anmälan. Se 
Foretagarna. 
 

Stockholms Handelskammare 
Handelskammaren anordnar ett lunchseminarium om 
Stockholms bostadsmarknad “Bubbla eller inte?”, den 8 
mars klockan 12-13, anmälan. 

Företagsklimat 

I januari skickade Svenskt Näringsliv ut enkäten om det 
lokala företagsklimatet till ett urval av företagen i 
kommunen. I enkäten ställs frågor om en rad faktorer 
som påverkar hur det är att driva företag, till exempel 
den kommunala servicen, attityder till företagande och 
kompetensförsörjning. I början av april stängs 
svarsinsamlingen och i maj publiceras resultatet. Tack så 
mycket för att du tar dig tid att svara. 

Aktuellt om företagsklimat 

Riktar sig till dig som är intresserad av förutsättningar för 
företagande i Sveriges kommuner. Brevet från Svenskt 
Näringsliv kommer ut en gång per månad. Anmälan. 

Sök statsbidrag för att anställa? 
Arbetsgivaravgifterna sänks från 31,42 % till 10,21 % för 
den första medarbetaren, gäller under högst tolv 
månader och upp till 25 000 kronor per månad. Gäller 
2018-2021, men även anställningar som påbörjats 
mellan 1 april och 31 december 2017. Se även 
https://www.verksamt.se/om-verksamt/nyhetsarkiv/-/jo
urnal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/N
YHET_VAXA_STOD 
 

 

Kommunfrågor 

Mittbygge.se 
Ska du söka bygglov i Salem? Detta och mycket mer kan 
du göra via vår portal Mittbygge. Bekvämt och säkert 
ansöker du eller återupptar en påbörjad ansökan. Du kan 
även komplettera handlingar eller följa upp befintliga 
ärenden. Oavsett datum, klockslag eller var du befinner 
dig i världen. Du måste logga in med e-legitimation. 
Välkommen att besöka Mittbygge.se.  

Mark och lokaler 
Söker du mark för industri eller handel?  Eller lämpliga 
lokaler för din verksamhet? Då är du välkommen att 
kontakta Salems kommun, fastighetsenheten 
filip.tilja@salem.se. Se också Mark-och-lokaler. 

 

 

Får vi besöka ditt företag? 
Företagsbesök är en viktig del i kommunens arbete med 

att skapa ett gott företagsklimat. Anmäl ditt intresse att 

träffa kommundirektören och näringslivsansvarig med 

förslag på tid och plats till jan.lorichs@salem.se. 

Företagsregister 

Uppdatera din företagsinformation i kommunens 
företagsregister, särskilt mejladressen, eller registrera 
dig kostnadsfritt här: företagsregister. 

Avregistrera dig från detta utskick? 
Maila jan.lorichs@salem.se. 
 

 

 

 

 

För mer information kontakta näringslivsansvarige Jan 

Lorichs på tel 070-623 29 88 eller mail 

jan.lorichs@salem.se. (Utgivn 2018-02-26). Läs mer på 

www.salem.se/naringsliv--arbete/ 
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