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Här kan du läsa mer om att bygga nytt, ändra eller riva:  salem.se/bygganytt
Har du frågor kan du kontakta någon av följande personer: 
Bygg- och miljöchef Douglas Lindström, 08-532 597 66  douglas.lindstrom@salem.se
Bygglovshandläggare/Nämndsekreterare Sara Carlberg, 08-532 599 16  sara.carlberg@salem.se  
Bygglovshandläggare/Inspektör Linnéa Hellström, 08-532 592 62  linnea.hellstrom@salem.se

Hej Företagare!

Som kommundirektör vill jag gärna uppmärksamma de företagare som har sin verksamhet i Salems 
kommun och jag ser att du är en av dem. Det lokala företagandet är viktigt för oss. Det ger service 
till våra invånare och skapar möjlighet till arbete och försörjning. 

Vi på kommunen ska verka för ett så problemfritt företagande som möjligt och med det här 
utskicket vill jag uppmärksamma dig på den verksamhet och service vi har inom olika områden. 
Kommunens ambition är att leverera med god servicenivå och tydlighet - det ska vara lätt att ha 
med kommunen att göra. Här kommer en kortfattad beskrivning av några av våra verksamheter 
som kanske berör dig.

Bygga nytt, ändra eller riva

När du ska bygga nytt, ändra eller riva behöver du oftast söka bygglov eller 
göra en anmälan. På kommunens hemsida kan du läsa om hur man gör 
en ansökan eller anmälan till bygg- och miljönämnden, och i vilka fall en 
ansökan eller anmälan behövs. Du hittar även information om bland annat 
handläggningstider, kostnader och hur ärendeprocessen ser ut. Blanketter 
finns under självservice. 

Livsmedel
Mat ska vara god, näringsrik och av hög kvalitet. För att vara det måste den 
hanteras på rätt sätt. Det finns drygt 90 livsmedelsverksamheter i Salems 
kommun. Det är bygg- och miljöenheten som utför livsmedelskontroll i 
verksamheter som hanterar livsmedel, t.ex. restaurangkök, bagerier, förskole- 
och skolkök och andra verksamheter.

Här kan du få mer information om livsmedelsfrågor: salem.se/livsmedel
Om du har frågor kontakta gärna: 
Bygg- och miljöchef Douglas Lindström, 08-532 597 66  douglas.lindstrom@salem.se 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Natalja Olson, 08-532 594 10  natalja.olson@salem.se 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  msb@salem.se
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Näringsliv & arbete
I Salem finns drygt tusen företag, de största branscherna finns inom 
tjänstesektorn och inom byggverksamhet. Genomsnittsföretaget har två  
anställda, ägaren inräknad. Den största arbetsgivaren är Salems kommun  
med cirka 1 100 anställda.

För samarbetet mellan kommunen och det lokala näringslivet finns en 
näringslivskommitté. De lokala näringslivsorganisationerna i Salem är 
representerade genom Salemföretagarna och Företagarna Botkyrka-Salem. 
Ambitionen med samarbetet är att det ska ska leda till ökad kännedom 
om företagarnas situation och ge perspektiv på olika frågor som rör tillväxt 
i kommunen. Det kan ske genom informationsträffar, att kommunen 
stöttar företagarföreningarna i deras aktiviteter, etc. I samarbete med 
Salemföretagarna utser Företagarna Botkyrka-Salem varje år Årets företagare.  
Information om kriterier för nominering hittar du på salem.se/naringsliv

Här kan du läsa mer om kommunens näringslivsarbete: salem.se/naringsliv 

Där finner du också kontaktpunkter där du kan få hjälp med att utveckla  
ditt företagande till exempel genom Starta-eget utbildningar och rådgivning  
i samarbete med Nyföretagarcentrum. 

Dina åsikter är viktiga och om du har tips, synpunkter på företagande är du alltid välkommen att kontakta Salems kommun.

Du kan komma i direktkontakt med kommunen i dessa frågor genom:  
Mats Bergström, kommundirektör och tf näringslivsansvarig, 08-532 598 00  mats.bergstrom@salem.se

Jag hoppas att detta informationsblad har gett dig lite matnyttig information om hur du kan komma i 
kontakt med vår kommun i olika frågor. Tillsammans bygger vi ett starkt lokalt företagande.

Har du frågor, tips, synpunkter på företagande och sådant som kan leda till utveckling av kommunens 
företagande är du alltid välkommen att kontakta mig.

Med vänliga hälsningar

Mats Bergström

Kommundirektör och tf näringslivsansvarig 
mats.bergstrom@salem.se

Alkohol och tobak
Kommunen är ansvarig för hanteringen av serveringstillstånd, 
försäljningstillstånd av tobaksprodukter och tillhörande tillsyn.  
Vänd dig gärna till oss om du har frågor rörande detta område. 

Här kan du läsa mer om alkohol och tobak:  salem.se/alkohol
Vill du komma i direktkontakt med kommunen kan du också vända dig till:
Andrés Fuentes-Rivera, Vuxenenheten, 08-532 599 18  andres.fuentes-rivera@salem.se


