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Näringslivsnytt Salems kommun 

Kurser och utbildning 

Krav på e-faktura 

Fr o m den 1 april ska våra leverantörer fakturera 
kommunen med e-faktura, se denna information. 
Svenskt Näringsliv: “Den är miljövänlig, billig, 
tidsbesparande och ger effektivitetsvinster”. Se vidare 
under Förberedelser. 

Möten och träffar 

Södertörns Näringslivsevent 
Den 10 april klockan 13–16 i lokalen Murgrönan invid 
Salems bibliotek. 

 
Se inbjudan , svara senast den 25 mars, tack. 
 

 

7 april. Utflykt till Nostalgimuseet i Sparreholm, därefter 
Afternoon Tea i Östermalma. Anmälan 070-7231700 
eller manzinikonsult@gmail.com. Se också 
SalemFöretagarna.  

Företagsklimat 

Enkäten om lokalt företagsklimat 2019 skickades ut den 
2 januari. Om ditt företag ingår i urvalet är vi mycket 
tacksamma om du svarar på den. 

Kommunfrågor 

Rönninge centrum 
● SMÅA har lanserat en app för kommunikation 

mellan näringslivet och SMÅA 
● Skyltar och bevakning till provisorisk parkering 

på gamla busstorget är klara 
● Parkeringstillstånd för butiksägare på 

parkeringsyta vid spåret har utfärdats, samt 
skyltning av p-ytan 

● Efter ledningsarbetet är klart kommer mer 
”permanent” placering av stängsel för SMÅAs 
arbeten. Då förses stängsel med vepor och 
informationstavlor, samt förstärkt torgbelysning 

● Kommunens bevakningsinsats har fördubblats 
mot 2018, se även Grannsamverkan på 
www.salem.se. 

Övrigt 

Stockholms Handelskammare 
Stockholmsbarometern för fjärde kvartalet 2018 faller 
dramatiskt och når sin lägsta nivå på sex år. Samtidigt 
faller hushållens syn på framtiden till den lägsta 
uppmätta nivån sedan 2010. 

 

https://docs.google.com/document/d/1ST19mkTd5GvNFRALhWhRDXhHkmTsIEa1tL7bOh6YVWQ/edit#
https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-handel-och-e-faktura/obligatorisk-e-faktura-till-offentlig-sektor/sa-forbereder-du-dig
https://www.salem.se/naringsliv--arbete/sodertorn---sveriges-hetaste-naringslivsregion/
mailto:manzinikonsult@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/260978957404623/
http://www.salem.se/
https://www.chamber.se/nyheter/stockholmsbarometern-faller-snabbt-till-lagsta-niv.htm


 

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 10 maj. Styrelsen för 
Företagarna Botkyrka-Salem utser vinnaren och priset 
delas ut under Salemsdagen i Skönviksparken i Rönninge 
den 31 augusti. Se Foretagarna. 

Destination Södertälje - kompetensmässa 
Mässan riktar sig till företag som har rekryteringsbehov, 
lördagen den 6 april klockan 11-14 i Södertälje Science 
Park, Kvarnbergag 12, anmälan. 

Kommunens frukostmöten för näringslivet 
Vid ett välbesökt frukostmöte den 20 februari 2019 
beskrev kommunens upphandlingsstöd Telge Inköp AB 
hur du som företagare ska tänka när du säljer till 
kommunen. VD Anna-Karin Renströms presentation 
hittar du här. 

 

Design för energieffektiv vardag 
Nu kan du söka ekonomiskt stöd för att utveckla 
energismarta produkter eller tjänster, se ansökan. 
 

NyföretagarCentrum 
NyföretagarCentrum samarbetar med Salems kommun 
och söker nya partners, 08-550 884 90 eller 
nyforetagarcentrum.se/sodertalje.  

Trygghet och säkerhet 
Varje år släpper SKL rapporten “Öppna jämförelser: 
trygghet och säkerhet”. I rapporten sammanvägs 
Personskador (gult - ökande), Bränder (grönt - ökande), 
Våldsbrott (gult - minskande) samt Stöld (gult - 
minskande) till ett värde som rankar Sveriges kommuner. 
Salems placering är plats 108, en försämring med 37 
platser, men är trots det en medelkommun. 
 

 

Feriepraktik sommaren 2019 
Stort tack till de 27 företagare som erbjuder kommunens 
ungdomar feriepraktik, en fin ökning från 16 företagare 
sommaren 2018. 

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. (Utgivning 2019-03-14). Läs mer på 

www.salem.se/naringsliv--arbete/ 
 

 

 

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
http://www.foretagarna.se/botkyrka-salem
mailto:naringsliv@sodertalje.se
https://www.salem.se/globalassets/10.-naringsliv-och-arbete/salem-frukostmote-lev-20190220.pdf
http://designforenergi.se/sok-ekonomiskt-stod-for-att-utveckla-energismarta-losningar/
http://nyforetagarcentrum.se/sodertalje
https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/trygghetochsakerhet.1123.html
mailto:jan.lorichs@salem.se
mailto:jan.lorichs@salem.se
http://www.salem.se/naringsliv--arbete/

