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Näringslivsnytt Salems kommun 

Salems Näringslivsdag 

Välkommen till Salemföretagens egen dag!  

– Med kunskap och inspiration går vi framåt 

tillsammans.  

Plats: Salems centrum, Lilla Murgrönan, Säbyhallsvägen 
30 (bakom Salems bibliotek).  
Kostnad: 500 kronor/person. Betalningsinformation 
finner du vid anmälan.  
Anmälan: Klicka här för att anmäla dig.  
Utställare: Möjlighet att boka en mässplats för 500 
kronor finns via anmälningsformuläret.  
 
Program torsdag 3 september  
16.30–17.00  
Incheckning och mingel  
17.00–17.15  
Välkommen och presentation av kvällens arrangemang  
17.15–17.30  
Invigning – Lennart Kalderén, kommunstyrelsens 
ordförande  
17.30–18.10  
Inspirationstal - Rickard Engberg  
18.20–19.00  
Är Salem en företagarvänlig kommun? - Mats Bergström, 
kommundirektör  
19.00–21.30  
Middag med kaffe och kaka  
19.45–20.00  
Arbetet bakom Årets företagare – Jan Qvarnström, 
Salemföretagarna  
20.00–20.15  
Årets företagare 2020 – pristagaren berättar om sin resa  
20.15–20.30  
Årets företagare 2018 och 2019: Vad hände sedan – Pia 
Andersson och Raili Nilsson  
Med reservation för eventuella ändringar 

Insatser till stöd för företagarna 
Coronavirusets framfart får potentiellt stora 
konsekvenser för ekonomin och det lokala näringslivet. 
Hör av dig om kommunen kan hjälpa till enligt nedan. 
 

● Om kunden begär anstånd förlänger kommunen 
betalningstiden på fakturor och avgifter 
beträffande ordinarie tillsyn. Anstånd ges till den 
30 september 

● Kommunen förkortar betaltiden ned till 20 dagar 
till kommunens leverantörer  

● Kommunen skjuter upp tillsynsbesök som inte är 
nödvändiga. Kommunen förlänger tidsfrister där 
så är möjligt 

● Handläggning av tillstånd för uteserveringar 
prioriteras, så att de kan öppna snarast 

● Kommunen tillsätter en ”företagslots” som får 
till uppgift att ledsaga företag kring frågor både 
med anledning av de åtgärder kommunen vidtar 
men framförallt för att ledsaga kring de förslag 
som riksdag och regering kommit med. 
Företagslots Jan Lorichs, jan.lorichs@salem.se, 
070-623 29 88. 

Viktiga länkar för företagare 
Salemföretagarna har tagit fram en brevmall som du kan 
använda vid samtal om lokalhyressänkning. 
 
På Verksamts hemsida samlas information om det nya 
coronaviruset från Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, 
Skatteverket och Tillväxtverket. Informationen är viktig 
för dig som företagare att känna till.  
 
Företagarna har samlat informativa artiklar som berör 
coronaviruset och hur den påverkar svenska 
småföretagare. 

Vill du 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 2020-03-24). Läs mer på 

www.salem.se/naringsliv--arbete/ 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes_iUVy6paiS0pLlG8DoeHNZ14F48_8EF_qMfuIVwnC1zK1g/viewform
mailto:jan.lorichs@salem.se
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/salemf%C3%B6re/FMfcgxwHMsVFGMXKnrSmrQBlgNfDqRXs?projector=1&messagePartId=0.1
https://www.verksamt.se/om-verksamt/nyhetsarkiv/-/journal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/NYHET_CORONA_2
https://www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/corona---rad-och-stod-till-foretag/
mailto:jan.lorichs@salem.se
mailto:jan.lorichs@salem.se
http://www.salem.se/naringsliv--arbete/


 


