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Näringslivsnytt Salems kommun 

Möten och träffar 
 

 

Finns för dig som driver företag i kommunen, se 
SalemFöretagarna.  

 

Nomineringen till Årets företagare i Salem är nu klar med 
ett antal starka kandidater, priset delas ut under 
Salemsdagen i Skönviksparken den 31 augusti. Se 
Foretagarna. 

Kommunens frukostmöten för näringslivet 
Boka redan nu frukostmötet onsdagen den 16 oktober 
klockan 07.30-09.00 i kommunhuset då du får 
information om bygglov, serveringstillstånd, 
livsmedelskontroll och miljötillsyn. 

Vill du hålla föredrag för skolungdomar? 
Genom att berätta om ditt företag för ungdomar ökar du 
deras förståelse för vad det innebär att driva ett företag. 
Om det låter intressant, kontakta en rektor i din närhet 
under Salems grundskolor. 

Behöver du lokaler? 
Salem Park ligger på Söderby gårds väg 69. Om du vill 
etablera ditt företag i Salem så finns det just nu två 
lediga lokaler att hyra på 169-338 kvm. Kontakta 
info@dilemodproperties.se. 

Hitta nya medarbetare 
Rekryteringsguiden är en ny kostnadsfri digital tjänst från 
Arbetsförmedlingen som hjälper dig att hitta nya 
medarbetare, se rekryteringsguiden. 

 

Företagsklimat 

Varje år mäter kommunen hur nöjda ni är som 
företagare med de ärenden (bygglov, serveringstillstånd 
mm) som kommunen utfört åt er. Resultatet för Salem 
2018 blev en förbättring till totalbetyg 78 (69 år 2017). 
 

 

 
Kommunens bygglovsenhet hade högst betyg inom 
Stockholm Business Alliance (55 kommuner).  
 
Se vidare under NKI-mätning. Tack så mycket du som 
tagit dig tid att svara, det ger kommunen chansen att 
förbättra sig. 
 
Svenskt Näringsliv mäter företagsklimatet i kommunen 
och i september publiceras rankingen. Redan nu kan 
sägas att det sammanfattande betyget var högst på 
Södertörn. Tack du som svarade. 
 
Vill du prenumerera på nyheter från fPlus om näringsliv 
och kommun, anmälan? 
 

https://www.facebook.com/groups/260978957404623/
http://www.foretagarna.se/botkyrka-salem
http://www.salem.se/barn--utbildning/grundskola/grundskolor/
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=info@dilemodproperties.se
http://www.dilemodproperties.se/
https://www.salem.se/rekryteringsguiden
https://docs.google.com/presentation/d/116wMA9dMASmhMsTC96-ynkNdHUB1DKXbkRqR_bs-Ff8/edit?usp=sharing
https://www.foretagsklimat.se/files/resultat/salem.pdf
https://om.fplus.se/


 
 

Energi och klimat 

 
Energi- och klimatrådgivningen hjälper små- och 
medelstora företag att energieffektivisera sin 
verksamhet. Coacherna har nu genomfört sitt 100:e 
besök på Södertörn men vill gärna hjälpa fler, se Till 
kontakt och information. 

Södertörns näringsliv 
Södertörnskommunerna har gemensamt analyserat 
Södertörns näringsliv, och bland annat framgår att 
Södertörn har den snabbaste tillväxten av antal företag i 
landet. Rapporten kan du ta del av här.  
 

 
 
 

 
Kommunfrågor 

Rönninge centrum 
● VA-schaktning utanför Bamses klar i juni 
● Fjärrvärmeschaktning söder om gula villan klar i 

juni 
● Parkeringsplats vid Bostadsrättsf Eken klar i juni 
● Förädling torgytan beräknas klar vinter 2020 
● Torghus + P-hus beräknas klar vår/sommar 2020. 

Kommunens hemsida 
Under rubriken Näringsliv & arbete finns samlat det som 
kan vara intressant för dig som företagare. 

Övrigt 

Tillväxtverkets affärsutvecklingscheckar 
Affärsutvecklingscheckar är Tillväxtverkets finansiering 
till små företag som vill ta in extern kompetens för att 
utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft. 
Följande checkar kan sökas under 2019: 
Internationalisering, nå nya marknader eller utred 
Brexit-frågor och Digitalisering, ta vara på 
digitaliseringens möjligheter. Läs mer här. 

ALMI Tillväxt Stockholm 
Vill ni växa som företag? Almi Företagspartner har 
startat ett nytt projekt som heter Tillväxt Sthlm. 
Projektet erbjuder tillväxtrådgivning till etablerade 
företag med ambition och vilja att växa hållbart. Stödjer 
företag i att utveckla sin verksamhet, hitta nya 
affärsmöjligheter, öka sin omsättning och/eller nå en 
internationell marknad. Läs mer här. 

Häktet i Huddinge löser ditt behov 
Det kan vara tillbehör som ska paketeras, trycksaker som 
ska sorteras och plockas i kuvert, planscher som ska 
rullas ihop och stoppas i tuber, etiketter som ska klistras, 
kopplingsdosor som ska monteras, ”kit” som ska packas i 
påsar/lådor, produkter som ska inplastas o.s.v. 
Produktionen skapar arbetstillfällen som stärker 
självförtroende och öppnar nya möjligheter till ett liv 
utan kriminalitet. Gör samhällsnytta - Kontakta för ett 
samtal om just ditt behov. 

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

 

För mer information kontakta näringslivsansvarig Jan 

Lorichs på 070-623 29 88 eller jan.lorichs@salem.se. 
(Utgivning 2019-06-20). Läs mer på 

www.salem.se/naringsliv--arbete/ 
 

 

 

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=24008138&uid=1275208213&&&https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fenergiochklimat%2F
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=24008138&uid=1275208213&&&https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fenergiochklimat%2F
https://www.salem.se/globalassets/10.-naringsliv-och-arbete/sodertorn-2012-2017.pdf
http://www.salem.se/naringsliv--arbete/
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=24008138&uid=1275208213&&&https%3A%2F%2Ftillvaxtverket.se%2Famnesomraden%2Faffarsutveckling%2Faffarsutvecklingscheckar.html
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=24008138&uid=1275208213&&&https%3A%2F%2Fwww.almi.se%2Fstockholm%2Ftillvaxt%2F
mailto:Arbetsdriften@kriminalvarden.se
mailto:jan.lorichs@salem.se
mailto:jan.lorichs@salem.se
http://www.salem.se/naringsliv--arbete/

