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Vision 

Vårt Eskilstuna 2030
– Vi är modiga, jämställda och har tillit till varandra 
– Vi har kunskap, jobb och är attraktiva i en global värld 
– Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid 
 
Vi upplever, utvecklar och inspirerar  Vi gör Eskilstuna – tillsammans 

Visionen har sin 
grund i Agenda 
2030 och de 17 
globala målen för 
hållbar utveckling   
I strategisk inriktning 
synliggörs vilka 
globala mål som 
varje strategiskt mål 
förväntas bidra till 
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Förord

Strategisk inriktning 2020-2023 slår fast hur orten 
Eskilstuna och kommunkoncernen ska utvecklas under 
de fyra kommande åren samt vilka de högst prioriterade 
frågorna är  Det är den politiska majoritetens inriktning 
och beslut som också vi politiker gått till val på 

Vi måste knäcka arbetslösheten  Fler ska ha arbete och 
män niskor ska kunna försörja sig själva  Den som saknar 
arbete måste studera för att öka sina möjligheter att få 
jobb  

I Eskilstuna ska alla känna sig trygga! Välfärdens service 
och tjänster ska finnas till hands för livets alla olika skeen-
den för flickor och pojkar, kvinnor och män  Invånare ska 
också känna sig trygga i att inte bli utsatta för brott, varken 
i offentliga rum eller i hemmet  

Vi kommer möta stora utmaningar de kommande åren  
Den demografiska utvecklingen med fler äldre och fler 
barn och unga kommer ställa särskilda krav på oss för 
att möta de behov som uppstår, samtidigt som vi ska ta 
ansvar för ett hållbart Eskilstuna  För att kunna åstad-

komma detta så krävs en organisation med medarbetare 
som trivs, utvecklas och gör jobbet varje dag  

Vi har stora resurser men också stora behov  Vi måste 
använda varje krona effektivt, ansvarsfullt och där de gör 
mest nytta för att stärka Eskilstuna på 
kort och på lång sikt  Vi behöver 
jobba smart och använda oss av 
digitalise ringens möjligheter för 
att skapa tillgänglig service och 
effektiva arbetssätt 

Vi tar oss an de fyra kommande 
åren, vi ska göra Eskils tuna 
tillsammans 

Jimmy Jansson (s) 
Kommunstyrelsens 
ordförande

Varför har vi 4-åriga strategiska mål?

Alla större organisationer behöver en tydlig färdriktning 
och målsättning att uppnå  I Eskilstuna bygger vi vår  
 planering på tre tidshorisonter  Långsiktigt har vi vår vision  
och måbild 2030 som ledstjärna, sedan har vi ett fyraårigt 
perspektiv som utgörs av denna strategiska inriktning   
Här visar de 4-åriga strategiska målen de  strategiska 
förbättringar som kommunfullmäktige vill uppnå  Slut-
ligen har vi ett ettårsperspektiv som handlar om vad som 
konkret ska göras på en förskola eller fritidsgård  De 
4-åriga  strategiska målen är alltså en del i en tanke om 
hur vi ska utveckla staden och styra organisationen 

– Under de fyra åren 2020 till 2023 behöver våra runt 
9 500 medarbetare en riktning att hålla sig till  Vi arbetar 
med de ettåriga planerna på nämnd-, styrelse- och 
enhetsnivå och varje medarbetare har en medarbetar-
överenskommelse  Det gör att vi tillsammans kan nå de 
mål som Eskilstuna kommunkoncern satt upp

– De fem strategiska målen för hållbar utveckling svarar 
upp mot de strategiska förbättringarna som kommun-
fullmäktige vill uppnå  Arbetar 
vi  utifrån de fem målen kan 
vi bidra med stabilitet och 
 attraktivitet samt att till-
sammans utveckla Eskilstuna  

Tommy Malm 
Kommundirektör
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Strategisk inriktning för åren 2020-2023

utveckling  Och det ska ske genom en effektiv organisa-
tion som använder tillgängliga resurser på bästa sätt 

Strategiska mål för hållbar utveckling (utåtriktade mål)

• Fler i jobb 
• Höjd utbildningsnivå 
• Attraktiv stad och landsbygd 
• Tryggt och självständigt liv
• Miljö- och klimatsmart

Strategiska mål för effektiv organisation (inåtriktade mål)

• God kvalitet och värdeskapande processer
• Attraktiv arbetsgivare 
• Stabil ekonomi

Den 4-åriga strategiska inriktningen ligger till grund för 
årsplan och ägardirektiv som visar vilka årliga resultat som 
ska uppnås  Baserat på dessa styrande dokument upp-
rättar sedan nämnder och styrelser verksamhetsplaner 
och  budget vilka stöds av enheternas lokala verksamhets-
planer  Kedjan blir komplett i och med medarbetar-
överenskommelsen, som sluts med kommunkoncernens 
9 500 medarbetare  Det finns med andra ord något som 
kan liknas vid en röd tråd som löper från vision till med-
arbetare 

Eskilstuna har en vision om framtiden. Det är en 
vision både för kommunkoncernens organisation 
och för Eskilstuna som ort. Vägen till visionen 
går via 4-åriga strategiska mål som kommunfull-
mäktige fastställer i en strategisk inriktning. Den 
hjälper oss att hålla rätt riktning för att nå vår 
vision 2030 och långsiktiga målbild.

Kommunfullmäktige beslutade den 12 juni 2019 om en 
strategisk inriktning för åren 2020 till 2023  I den beskrivs 
vilken väg orten Eskilstuna och organisationen Eskilstuna 
kommunkoncern ska ta kommande fyra år  I den stra-
tegiska inriktningen konkretiseras vägen genom 4-åriga 
strategiska mål som ska hjälpa oss att hålla rätt riktning på 
vägen till visionen  Målen speglar de områden där kom-
munfullmäktige vill uppnå strategiska förbättringar under 
mandatperioden 

Hållbar utveckling och effektiv organisation är grunden i 
styrsystemet  Bra verksamhet uppnås genom balans mel-
lan hållbar utveckling (utåtriktat) och effektiv organisation 
(inåtriktat)  Det som kommunkoncernen åstadkommer 
för invånare, brukare och kunder ska leda till en hållbar 
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Ledningens strategier

Indikatorer ger stöd åt de strategiska målen  
Som stöd för att bedöma om vi närmar oss de stra tegiska 
målen använder vi indikatorer  Dessa delas upp i orts- 
och organisationsindikatorer  Ortsindikatorerna speglar 
områden som kommunkoncernen bara har begränsad 
rådighet över, exempelvis Eskilstunabornas hushållsavfall 
som går till förbränning  Till skillnad från ortsindikatorerna 
har kommunen en högre grad av rådighet över organisa-
tionsindikatorerna, exempelvis kommunkoncernens 
ekonomiska resultat  Indikatorerna har årliga målnivåer 
och presenteras könsuppdelade när det är möjligt  

Resultatet av arbetet med de strategiska målen bedöms i 
årsredovisningen med hjälp av organisationsindikatorerna 

Nämnder och styrelsers fyraåriga processmål
I syfte att säkra långsiktigheten i kommunkoncernens 
verksamheter beslutar nämnder och styrelser om 4- åriga 
processmål utifrån sitt uppdrag och ansvarsområde  
 Processmålen speglar de resultat som ska uppnås i 
huvudprocesserna och bidrar även till att säkra att de 
4-åriga strategiska målen uppnås  En sammanställning 
över de 4-åriga processmålen finns i sista avsnittet i 
strategisk inriktning 

Mer information om styrsystemet i Eskilstuna kommun-
koncern hittar du på www.eskilstuna.se

För att utveckla kommunkoncernens verksam-
heter och nå goda resultat har tjänstemanna-
ledningen utarbetat strategier för de kommande 
fyra åren. De ska hjälpa organisationen i upp-
draget att nå Eskilstunas vision 2030, de 4-åriga 
strategiska målen samt att styra och utveckla den 
löpande verksamheten. Strategierna utgör också 
en grund för hur vi riggar vår organisation inför 
den demografiska utmaningen (-20 80+) med fler 
barn, unga och äldre som har behov av service 
och tjänster samtidigt som vi säkrar ett hållbart 
arbetsliv för chefer och medarbetare. Genom att 
leverera välfärdstjänster och service med hög 
kvalitet och tillgänglighet stärker vi steg för steg 
förtroendet för våra verksamheter och kommun-
koncernens organisation . 

Analysera resultat och systematiskt lära av andra
För att förbättra våra verksamhetsresultat och utveckla 
våra verksamheter är det viktigt att systematiskt lära 
av andra som har starka verksamhetsresultat  Både av 
varandra mellan avdelningar, mellan förvaltningar och 
bolag samt av företag och andra kommuner  Genom 
att ledningen systematiskt arbetar med att införa identi-
fierade framgångsfaktorer i alla verksamheter stärks våra 
verksamhetsresultat 

Vara en attraktiv arbetsgivare och säkra ett 
 hållbart arbetsliv
Vi säkrar kompetensförsörjningen genom aktiva insatser 
för att vara en attraktiv arbetsgivare, som erbjuder ett 
hållbart arbetsliv för befintliga och framtida medarbe-
tare  Detta gör vi genom att tydliggöra sammanhang 
och uppdrag, kontinuerligt prioritera utifrån invånarnas, 
kundernas och brukarnas behov samt leda i förändring 

Leda goda hållbara möten och ha ett modigt 
 medarbetarskap
Det är i mötet som vi levererar välfärdstjänster och 
 service till våra brukare och kunder  Genom att leda 
utifrån policy och riktlinjer för medarbetarskap, chef- och 
ledarskap lägger vi grunden för ett aktivt medarbetarskap 
och ett tillitsfullt och engagerat ledarskap  Metoderna 
i Modigt ledarskap och med arbetar skap bidrar till att 
utveckla koncernens kultur 

Ge tydliga uppdrag och visa tillit till medarbetare 
Genom tydliga uppdrag och ett fåtal relevanta mål ger vi 
handlingsutrymme till professionen att komma överens 
om gemensamma arbetssätt inom våra olika processer 

Utvecklas tillsammans med brukare och kunder
Vi vidareutvecklar vår service och våra välfärds-
tjänster genom att involvera brukare och kunder i 
 utvecklingsarbetet 

Utveckla och effektivisera verksamheten  
genom digitalisering
Genom att ta tillvara digitaliseringens fördelar i utveck-
lingen av våra verksamheter kan vi både effektivisera, 
stärka kvalitén och kompetensförsörja våra verksamheter 

Aktivt samverka och bygga strategiska partnerskap 
Den ökade komplexiteten kräver mer samverkan och fler 
strategiska partnerskap med både interna och externa 
parter för att tillsammans utveckla Eskilstuna  Genom att 
bygga partnerskap skapar vi ökad gemensam kompetens 
och ett bättre utnyttjande av våra samlade resurser  
Sammanfattningsvis så hjälper våra strategier oss i vägval 
och hur vi tillsammans, steg för steg, förbättrar våra 
verksamheter och uppnår våra 4-åriga strategiska mål 

Ledningens strategier beslutades av koncernlednings-
gruppen hösten 2019.
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HÅLLBAR UTVECKLING

2 3 4 5 1 2 3
EFFEKTIV ORGANISATION

Strategiska mål för

1

Fler i jobb

Vi tar avstamp i vår historia som 
Fristad. Med entreprenörskap 
och innovationer vill vi vara 
modell för omvärlden för hur 
vi tillsammans skapar ett fram-
gångsrikt och hållbart näringsliv. 
Vi använder all vår innovations-
kraft för att hitta nya lösningar 
för att få fler kvinnor och män i 
arbete och skapa nya arbetstill-
fällen.

Kommunkoncernen bidrar till ett bra 
näringslivsklimat genom att kontinu-
erligt utveckla en god företagsservice 
utifrån företagens behov  Förutsätt-
ningar för goda hållbara möten ska 
finnas oavsett om mötet sker digitalt 
eller fysiskt  Mötet med kommun-
koncernen ska göra det effektivt, 
tydligt och enkelt att starta, driva och 
utveckla företag   Ett bra företagande 
förutsätter även väl fungerande och 
smidiga kommunikationer samt en 
attraktiv stad att bo i 

Arbetslösheten ska fortsätta att 
sjunka och Eskilstuna ska år 2030 
inte ha en högre arbetslöshet än vad 
riket som helhet har  Den påbörjade 

näringslivsplanen genomförs för 
att uppnå full kraft i kommunkon-
cernens samlade arbete för att få fler 
i jobb  Affärsplan Eskilstuna fortsätter 
att vara en gemensam plattform för 
kommunkoncernen tillsammans 
med näringslivet med ambition att 
utveckla Eskilstuna mot gemen-
samma mål  Regionala samarbeten 
efter behov blir bara viktigare och 
viktigare  Näringslivsarbetet utvecklas 
tillsammans med fyra Mälarstäder, 
Stockholm Business Alliance och 
Region Sörmland för att skapa en 
konkurrenskraftig region 

Näringslivsarbetet drivs med ut-
gångspunkt i befintliga företagens 
behov  Att främja tillväxtmöjlig-
heterna för våra befintliga företag 
utgör basen för nya etableringar och 
ökat entreprenörskap  Med hand-
lingskraft stöds företag som vill växa, 
företag som har bärande idéer och 
företag som vill etablera sig i Eskils-
tuna  Insatser görs för att fler företag 
kan utvecklas inom sin nisch och 
verka på en regional och nationell 
marknad   Samarbetet med Mälar-
dalens högskola, MDH, är centralt  
Högskolan är motorn för Eskilstunas 
och regionens framtid som stärker 

näringslivet med forskningshöjd 
och utbildar framtida medarbetare  
Energicentrum utvecklas tillsammans 
med MDH, Energimyndigheten samt 
företagen och bildar ett nav för ut-
veckling av nya lösningar och företag 
inom energi- och klimatområdet 

Många viktiga satsningar görs för att 
kvinnor och män som saknar arbete 
lättare ska komma in på arbetsmark-
naden  Metoder för validering av 
kompetenser ska utvecklas och ge 
ökad flexibilitet i yrkesutbildningar 
och en fortsatt satsning på yrkeshög-
skoleutbildningar är centralt i arbetet  
Vi ska tillhandhålla jobb, utbild-
nings- och arbetsmarknadsplatser  
Tillsammans med arbetsgivarna tas 
utbildningsbehoven fram för att 
matcha efterfrågan på arbetskraft  
Genom att mixa språkundervisning 
och arbetsmarknadsinsatser kan ett 
tidigare inträde på arbetsmarknaden 
ske  Individens ansvar för att stärka 
sig själv i att kunna bidra är central  

Alla nämnder och bolag har ett 
ansvar i att bedöma och beskriva hur 
beslut påverkar arbetstillfällen samt 
att göra allt för att möjliggöra att 
flera kvinnor och män kommer i jobb 

Fokus under mandatperioden 

• Minska arbetslösheten 

• Öka attraktiviteten och förbättra näringslivsklimat med tillväxtmöjlig-
heter för näringslivet genom proaktivt arbete med mark, infrastruktur, 
kompetensförsörjning och service 

• Fortsatt skapa förutsättningar för det lokala företagandet genom 
Affärsplan Eskilstuna  

• Stärka samarbetet med Mälardalens högskola med målet att det blir 
ett universitet  

• Etableringsfokus i prioriterade branscher utifrån Eskilstunas förutsätt-
ningar och behov 

• Stärka kvinnor och mäns förutsättningar att få jobb som är matchade 
till näringslivets efterfrågan genom yrkeshögskole- och högskole-
utbildningar  

• Sänka kostnaderna för försörjningsstöd genom målgruppsanpassat 
proaktivt arbete och utmanande förhållningssätt Fler i jobb bidrar till ovanstående mål  

i Agenda 2030.
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Fler i jobb

I entrén på kompetensgallerian möter 
utbildningsmäklare Carola Karlsson 
studenten Fadi Aji.  

Foto: Emelie Otterbeck

Utfall 
2019

Mål  
2020

Mål  
2021

Mål  
2022

Mål  
2023

ORTSINDIKATORER

Arbetslöshet totalt, andel (%) 

Kvinnor 13,2 12,4 11,3 10,2 9,1

Män 13,5 11,8 10,8 9,9 8,9

Totalt 13,3 12,0 11,0 10,0 9,0

Arbetslöshet 18-24 år, andel (%) 

Kvinnor 12,6 12,0 11,1 10,3 9,4

Män 17,5 14,8 13,5 12,1 10,8

Totalt 15,2 13,4 12,3 11,2 10,1

Arbetslöshet utrikes födda, andel (%) 

Kvinnor 33,8 32,8 29,8 26,8 23,8

Män 29,8 28,3 26,1 23,8 21,6

Totalt 31,7 30,3 27,8 25,3 22,7

Arbetslöshet utrikes födda 18-24 år, andel (%) 

Kvinnor 31,7 32,6 29,8 26,9 24,1

Män 32,1 30,9 28,3 25,8 23,2

Totalt 31,9 31,6 29,0 26,3 23,7

ORGANISATIONSINDIKATORER

Svenskt Näringslivs sammanfattande omdöme, skala 1-6 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8

Nöjd kundindex Stockholm Business Alliance, SBA 75 77 77 78 78

Arbetsmarknadsinsatser, antal 800 800 850 900 1 000

Genomgått yrkesutbildning och fått jobb inom 6 mån, 
andel (%) 84 90 90 90 90

Skapade arbetstillfällen genom företagsetableringar, 
antal 119 300 300 300 300

Bidragshushåll ekonomiskt  bistånd per 1 000 invånare, 
andel (%) 38 34 33 32 30
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HÅLLBAR UTVECKLING

1 3 4 5 1 2 3
EFFEKTIV ORGANISATION

Strategiska mål för

2

Höjd utbildningsnivå

Eskilstuna har en lång och stolt 
tradition som innovations- och 
industristad. Ett nytt campus 
som både blir ett landmärke i 
staden och en naturlig mötes-
plats för kunskapsutveckling 
kommer bidra till fortsatt entre-
prenörskap i Eskilstuna.  
Vi fortsätter att bygga på det 
goda samarbetet mellan kom-
mun, högskola och näringsliv 
med målet att Eskilstuna också 
ska bli en universitetsstad. 
Utbildningen ska vara jämlik, 
jämställd och ta tillvara på 
digitaliseringens möjligheter för 
ökad bildning och ett livslångt 
lärande.

En utbildning av god kvalitet är en 
mänsklig rättighet och en av de 
absolut viktigaste förutsätt ningarna 
för välstånd, jämställdhet och 
välmående som bidrar till ökad 
livslängd  Skolans viktigaste uppgifter 

är att höja kunskapsnivån, lägga 
grunden för ett yrkesliv eller inspirera 
till högre studier  En utbildning leder 
till att flickor och pojkar kan delta i 
samhällslivet och har möjlighet till 
självförverkligande 

Grunden till ett livslångt lärande 
läggs redan i förskolan  Därför 
fortsätter arbetet med att se till att 
fler barn skrivs in i förskolan, som 
inte är obligatorisk  Verksamheten 
utgår från en helhetssyn på flickors 
och pojkars behov och utformas så 
att omsorg, utveckling och lärande 
bildar en helhet tillsammans med 
vårdnadshavare  Tidigt förebyggande 
arbete med attityder, motivation och 
psykisk hälsa höjer kvaliteten, ökar 
kunskapsresultat och bidrar till att 
minska skillnaderna mellan flickors 
och pojkars betyg 

Alla skolor ska vara likvärdiga och 
hålla hög kvalitet  Behöriga lärare är 
en förutsättning för en skola i fram-
kant  Alla elever ska vara godkända 
i de ämnen som de läser i grund-

skolan så att en höjd basnivå kan nås  
I undervisningen tillvaratas digitali-
seringens möjligheter för att skapa 
en framgångsrik pedagogik och bra 
lärmiljöer   Pedagogernas roll i att 
möta flickor och pojkar stärks utifrån 
ett barnrättsperspektiv  I samverkan 
med kulturinstitutionerna bygger 
förskola och skola goda fritids- och 
kulturvanor 

Utbildningar inom gymnasieskola, 
vuxenutbildning, yrkeshögskole-
utbildningar och högskola matchas 
mot arbetsmarknadens behov och 
framtidsyrken  Det stärker Eskilstunas 
attraktivitet och lockar nya invånare 
från hela världen  Det är särskilt 
viktigt med utbildningsmöjligheter 
för kvinnor och män med högst 
förgymnasial utbildning så att de 
kan slutföra gymnasiala studier för 
att stärka sin ställning i arbets- och 
samhällslivet samt för att främja sin 
personliga utveckling 

Fokus under mandatperioden

• Alla skolor ska vara likvärdiga och hålla en hög kvalitet för alla flickor 
och pojkar 

• Öka andelen elever i årskurs nio som är behöriga till att studera vidare 
på gymnasieprogram 

• Öka andelen elever som tar gymnasieexamen 

• Öka andelen elever med behörighet till eftergymnasiala studier 

• Använda digitaliseringens möjligheter i syfte att utveckla en fram-
gångsrik pedagogik och effektiva lärmiljöer 

• Öka studieron och tryggheten i skolan 

• Vara en attraktiv studentstad med sikte på att få universitetsstatus 

Höjd utbildningsnivå bidrar till ovan-
stående mål i Agenda 2030.
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Höjd utbildningsnivå

Barnen på Stenby förskola 
samlas för sagostund.  

Foto: Joakim Borkovic

Utfall 
2019

Mål  
2020

Mål  
2021

Mål  
2022

Mål  
2023

ORTSINDIKATORER

25-30-åringar som har minst eftergymnasial utbildning 
som högsta nivå, andel (%)  *

Kvinnor 42,9 * 43,1 43,2 43,2 43,3

Män 27,4 * 27,8 28,1 28,4 28,7

Totalt 35,0 * 35,4 35,6 35,8 36,0

* Utfall avser år 2018.

ORGANISATIONSINDIKATORER

Barn erbjuds plats i förskolan inom 4 månader, andel (%) 100 100 100 100 100

Lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett 
ämne i grundskola, kommunala skolor, andel (%) 63 66 68 69 70

Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 
(som eleven läser), lägeskommun, andel (%) 

Flickor 69,8 - - - -

Pojkar 65,7 - - - -

Totalt 67,7 72,2 73,2 74,1 75,0

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
 lägeskommun, andel (%) 

Flickor 79,5 - - - -

Pojkar 80,2 - - - -

Totalt 79,8 84,5 85,6 86,8 88,0

Gymnasieelever med examen inom 4 år, lägeskommun, 
andel (%) 

Flickor 70,9 - - - -

Pojkar 57,6 - - - -

Totalt 64,4 67,5 68,3 69,2 70,0
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HÅLLBAR UTVECKLING

1 2 4 5 1 2 3
EFFEKTIV ORGANISATION

Strategiska mål för

3

Attraktiv stad och landsbygd

Allt fler väljer att leva sitt liv i 
Eskilstuna, antingen i staden 
eller på landsbygden. Människor 
lever ett gott liv och har en 
hållbar livsstil. Här finns bra bo-
städer och boendemiljöer med 
tillgång till kommunal service. 
Kommunkoncernen skapar 
förutsättningar för att ännu fler 
bostäder kan byggas. Förskola, 
skola, vård och omsorg byggs ut 
för att möta invånarnas behov.

Våra levande städer utvecklas i 
bred samverkan mellan affärs-
idkare, fastig hetsägare och kommun  
Torshälla nya hamnområde tar form 
och bidrar till en myllrande småstad  
Eskilstuna innerstad är i omvandling 
med fler mötesplatser, caféer och 
restauranger och har siktet mot en 
attraktiv student- och universitets-
stad  Arbetet med det nya kongress- 
och kulturhuset pågår, vilket ytter-
ligare kommer stärka Eskilstuna som 
evenemangs- och mötesstad 

Förutsättningarna för en levande 
landsbygd förbättras genom aktivt 
företagande, bredbandsutbyggnad, 
pendlarparkeringar och fler möjlig-

heter till bostäder  Å-rummet ska 
utvecklas vidare som en livsnerv 
genom städerna och landsbygden 

Invånare upplever att det finns goda 
möjligheter till en berikande fritid  
Våra arenor och idrottsplatser ska ha 
en god standard och det ska finnas 
fullstora idrottshallar i stadsdelarna  
Kulturen tar mer plats och bidrar till 
att skapa trivsel, attraktivitet och en 
växande besöksnäring, inte minst på 
landsbygden  

Föreningslivet, studieförbunden 
och näringslivet ska tillsammans 
med kommunen erbjuda en bredd 
av  aktiviteter och evenemang som 
bidrar till hållbara stadsdelar där 
det även finns möjlighet till eget 
 skapande för flickor och pojkar, 
 kvinnor och män i alla delar av 
Eskilstuna  

I Eskilstuna är rätten att vistas i 
det offentliga rummet utan att 
känna otrygghet grundläggande  
Ett offensivt brottsförebyggande 
arbete tillsammans med polisen 
mot kriminalitet och droger bidrar 
till att tryggheten ökar  De offentliga 
 miljöerna upplevs ljusare, tryggare 
och vi utvecklar fler naturliga mötes-

platser som bidrar till liv, rörelse, 
tillit och en ökad upplevelse av 
delaktighet  Stadsdelarna ska i större 
utsträckning bindas samman med 
rekreationsområden och bostäder  
Förmågan att hantera större händel-
ser och kriser stärks och genom god 
beredskap minskar konsekvenserna 
av eventuella olyckor 

Kommunikationerna ska förbättras 
inom Mälardalen genom förstärkt 
turtäthet och förbättrad punktlighet 
med de nya Mälartågen  Kollektiv-
trafiken i Eskilstuna har allt fler rese-
närer  Trafiksituationen i Eskils tuna 
förbättras för såväl gångtrafikanter, 
cyklister som bilister  Arbete för ett 
nytt resecentrum ska starta 

Eskilstunas konkurrenskraft för-
stärks och ska vara ett attraktivt val 
för  boende, besök studier, arbete, 
näringsliv och evenemang  Eskils-
tunaborna ska vara nöjda med 
kommunkoncernens bemötande 
och sätta höga betyg på den service 
och de tjänster våra verksamheter 
erbjuder  Samtidigt ska invånarna 
känna ökat förtroende för kommun-
koncernens alla verksamheter 

Fokus under mandatperioden

• Om- och utbyggnad av förskola och skola samt vård och omsorg  

• Fler nya bostäder ska byggas 

• Öka invånarnas upplevelse av trygghet och delaktighet 

• Levande landsbygd och innerstad, attraktiva stadsdelar och fortsatt 
arbete med stadsläkning 

• Utbyggnad av bredband 

• Kulturlyft och anläggningslyft 

• Goda kommunikationer  

• Skapa förutsättningar för etablering av kongress- och kulturhus 

• En god krisberedskap  

Attraktiv stad och landsbygd bidrar till 
ovanstående mål i Agenda 2030.
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Attraktiv stad och landsbygd

Förutsättningarna för en levande lands-
bygd förbättras genom aktivt företagande, 
bredbandsutbyggnad, pendlarparkeringar 
och fler möjligheter till bostäder.  

Foto: Emelie Otterbeck

Utfall 
2019

Mål  
2020

Mål  
2021

Mål  
2022

Mål  
2023

ORTSINDIKATORER

Befolkningsförändring, antal 935 1 000 1 000 1 000 1 000

Befolkningsförändring inrikes flyttningsnetto, antal 240 100 150 200 250

Nöjd Region-Index, NRI – Invånare som är nöjda  
med Eskilstuna som en plats att bo och leva på 

Kvinnor 56 58 59 60 60

Män 49 52 55 58 60

Totalt 53 55 57 59 60

Nöjd Region-Index – Trygghet 

Kvinnor 39 42 44 47 50

Män 43 47 49 50 50

Totalt 41 45 47 49 50

Nöjd Region-Index – Kommuniktioner 

Kvinnor 64 64 64 64 65

Män 58 60 61 63 65

Totalt 61 62 63 64 65

Hushåll med möjlighet att ansluta till bredband minst  
100 Mbit/s, andel (%) 91 92 93 94 95

ORGANISATIONSINDIKATORER

Nöjd Inflytande-Index, NII 

Kvinnor 44 43 44 44 45

Män 41 42 43 44 45

Totalt 43 43 44 44 45

Färdigställda bostäder, Eskilstuna totalt, antal 656 600 600 600 600

Färdigställda bostäder, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, 
antal 221 300 300 300 300

Nöjd Medborgar-Index – Kultur 

Kvinnor 69 69 69 70 70

Män 67 68 69 70 70

Totalt 68 69 69 70 70

Nöjd Medborgar-Index – Idrotts- och motions-
anläggningar 

Kvinnor 66 65 65 65 65

Män 62 63 64 65 65

Totalt 64 64 65 65 65

Nöjd Medborgar-Index, NMI – Invånare som är nöjda  
med hur kommunkoncernen sköter sina verksamheter 

Kvinnor 58 58 59 60 60

Män 54 55 56 58 60

Totalt 56 57 58 59 60
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HÅLLBAR UTVECKLING

1 2 3 5 1 2 3
EFFEKTIV ORGANISATION

Strategiska mål för

4

Tryggt och självständigt liv

Alla flickor och pojkar, kvinnor 
och män ska vara inkluderade 
i hur samhället utvecklas samt 
ha makt och inflytande över 
sin egen livssituation. Goda 
uppväxtvillkor för flickor och 
pojkar är en förutsättning för att 
på lång sikt bygga ett tryggt och 
jämlikt samhälle. Eskilstuna är 
en självklar stad att åldras i. God 
hälsa, välbefinnande, självstän-
dighet och trygghet tillgodoses 
för att främja äldres livsvillkor 
och ett hälsosamt åldrande. 

Eskilstuna är en stad där vi tar ge-
mensamt ansvar och känner tillit till 
varandra  Flickor och pojkar, kvinnor 
och män har möjlighet att påverka 
samhällsutvecklingen, är inkluderade 
och har makt och inflytande över 
sin livssituation  Fler ska uppleva att 
de har en meningsfull vardag och 
fritid samt klarar sin egen försörjning  
Skillnader mellan områden och 
grupper ska minska  Klyftor och 
utanförskap ska brytas genom att 
alla samhällets aktörer kraftsamlar  

Fler i jobb och utbildning förbättrar 
livsvillkoren och hälsan 

Goda uppväxtvillkor för flickor och 
pojkar är en förutsättning för ett 
jämlikt samhälle  Ett tillgängligt och 
aktivt kultur- och idrottsliv bidrar 
till goda hälsoeffekter  Barn och 
ungas psykiska och fysiska hälsa 
ska prioriteras bland annat genom 
främjande och förebyggande arbete  
Stöd och hjälp tillgängliggörs utifrån 
behov i alla åldrar  Det tvärprofessio-
nella samarbetet mellan socialtjänst, 
skola och ung fritid ska stärkas så 
att barnets behov alltid är i fokus  
Varje barn, ungdom eller familj 
som behöver hjälp och stöd får det 
som gynnar dem bäst, först och 
främst på hemmaplan  Forskningen 
bekräftar att vård på hemmaplan ger 
bättre  resultat än när barn och unga 
placeras utanför sin närmiljö  

Eskilstuna är en kommun att åldras 
i  Äldre kvinnor och äldre män ska 
uppleva att äldreomsorgen bidrar 
till trygghet, självständighet och 
god hälsa samt att det finns goda 
förutsättningar till en berikande och 

hälso främjande fritid  En förutsätt-
ning för hållbar framtida äldreomsorg 
är att kommunen tillsamman med 
Region Sörmland planerar för hur 
vården och omsorgen bäst anpassas 
till äldres behov  Tillsammans ska 
vi fortsätta satsa på förebyggande 
och rehabiliterande åtgärder, både 
för äldre som har och inte har 
äldreomsorg  Ett exempel är intensiv 
hemrehabilitering efter sjukhus-
vistelse som visat på goda resultat 
där den äldre snabbt kunnat återgå 
till ett självständigt liv  Etableringen 
av ett centrum för seniorer blir viktigt 
i syfte att skapa möjlighet till social 
aktivitet, delaktighet i samhället, 
fysisk aktivitet och goda matvanor för 
äldre att ta del av 

Jämställdhet är en förutsättning för 
att skapa ett hållbart samhälle  Med 
nolltolerans mot mäns våld mot 
kvinnor, våld i nära relation, heders-
relaterat våld och förtryck kan tillit 
och förtroende byggas  Otrygghet 
tillåts inte begränsa flickors och 
kvinnors vardag och tillgång till det 
offentliga rummet 

Fokus under mandatperioden 

• Kraftsamla i att motverka segregation  Arbetet ska ske tvärprofessio-
nellt och utifrån stadsdelars behov 

• Jobb och utbildning för att klara egen försörjning  

• Helhetsperspektiv över främjande, förebyggande och åtgärder som 
riktar sig till flickor och pojkar, kvinnor och män  

• Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser för äldre 
kvinnor och äldre män i samverkan med Region Sörmland 

• Etablering av centrum för seniorer  
Tryggt och självständigt liv bidrar till 
ovanstående mål i Agenda 2030.
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Tryggt och självständigt liv

Musikrummet på Verkstan används flitigt. 
Här ser vi den samstämmiga gruppen från 
HBTQ-verksamheten göra musik ihop.  

Foto: Emelie Otterbeck

Utfall 
2019

Mål  
2020

Mål  
2021

Mål  
2022

Mål  
2023

ORTSINDIKATORER

Elever i årskurs 7 som mår bra eller mycket bra, andel (%) 
Flickor 72 * 80 - - 90

Pojkar 86 * 88 - - 90

Elever i årskurs 7 som är nöjda med sin fritid, andel (%)  
Flickor 80 * 85 - - 90

Pojkar 88 * 89 - - 90

Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt 
ekonomiskt bistånd, andel (%) 

5,3 ** 4,8 4,7 4,6 4,5

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 
 bistånd, andel (%) 

Kvinnor 41,0 ** - - - -

Män 37,5 ** - - - -

Totalt 39,3 ** 37,8 37,5 37,2 37,0

*   Utfall avser år 2017, mätning sker vart tredje år.  ** Utfall avser år 2018.

ORGANISATIONSINDIKATORER

Barn 1-5 år inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg, 
andel (%) 

91 91 92 92 93

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter 
 avslutad utredning eller insats, andel (%) 

Flickor 80 71 74 77 80

Pojkar 68 69 72 75 80

Totalt 73 70 73 76 80

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt – 
 helhetssyn, andel nöjda (%) 

Kvinnor 80 86 87 89 90

Män 85 88 88 89 90

Totalt 83 87 88 89 90

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, 
andel nöjda (%) 

Kvinnor 83 84 86 87 88

Män 87 84 86 87 88

Totalt 85 84 86 87 88

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – 
 helhetssyn, andel nöjda (%) 

Kvinnor 76 80 81 81 82

Män 77 80 81 81 82

Totalt 76 80 81 81 82
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HÅLLBAR UTVECKLING

1 2 3 4 1 2 3
EFFEKTIV ORGANISATION

Strategiska mål för

5

Miljö- och klimatsmart

Eskilstuna ska vara en förebild 
inom klimat- och miljöarbete 
tillsammans med invånare, 
företag och organisationer. 
Eskilstuna är platsen för att leva 
klimatsmart och ha en med-
veten livsstil, där det är lätt att 
göra rätt. För att klara miljöut-
maningarna krävs nya lösningar 
och beteenden inom många 
områden. Det ger möjligheter. 
Kommunkoncernen stimulerar 
kunskaper och tjänster som 
möjliggör aktiva klimatval. När 
hela världen ska ställa om ökar 
efterfrågan på nya miljö- och 
klimateffektiva produkter och 
tjänster inom alla sektorer.  

Eskilstuna växer och tar nya steg mot 
ett hållbart samhälle genom modern 
transporteffektiv samhällsplanering, 
effektivare energianvändning, ökad 
lokalproducerad förnybar energi och 
satsningar på attraktiva ekosystem-
tjänster  Gröna näringar och lokal 

mat främjas för att stärka en lokal 
hållbar livsmedelsförsörjning och att 
genom minska transporterna 

Utmaningarna löser vi genom ett 
brett samarbete med företag, före-
ningar, invånare och verksamma 
i Eskilstuna  Smarta klimat- och 
miljölösningar och innovationer 
utvecklas för att göra oss än mer 
konkurrenskraftiga och attraktiva  Vi 
är modiga och testar nya lösningar 
för att driva utvecklingen  En ny 
klimatplan tas fram tillsammans 
med företag, organisationer och 
invånare, som visar hur Eskilstuna är 
en fossilfri förebild och blir klimat-
positivt till 2045  Energicentrum med 
demonstrationsarena för ny teknik i 
samarbete med Energimyndigheten, 
Mälardalens högskola och företagen 
blir navet för utveckling av nya 
lösningar och företag inom området 
energi och klimat 

Rent vatten är en prioriterad fråga  
Våra vattenresurser säkras genom ett 
systematiskt arbete  Vattenskydds-
områden inrättas, reservvattentäkt är 

på gång och påverkan från dagvatten 
minskas i nybyggnation  Verksam-
hetsområden för vatten och avlopp 
byggs ut  Klimatanpassning för att 
säkra mark, vatten och byggnader är 
en viktig del i samhällsplaneringen 

Allt mindre avfall går till förbränning  
Användningen av engångsplast 
ska minska i verksamheterna och 
er sättas med flergångsplast eller 
andra material, ett utvecklingsarbete 
i samverkan med lokala företag  
Påverkan från kemikalier i kommun-
koncernens verksamheter ska 
minska  Fram komligheten i trafiken 
ska öka genom bättre möjligheter till 
hållbart resande genom satsningar 
på infrastruktur och effektivare 
transportlösningar 

Inriktningen är att höja invånarnas 
och medarbetarnas kunskapsnivå 
och att göra det enkelt att vara miljö- 
och klimatsmart både på arbetet och 
på fritiden  Utbildningssatsningen om 
miljö och klimat i skolan, EcoFriends, 
fortsätter att utvecklas 

Fokus under mandatperioden 

• Underlätta och stimulera klimatsmarta val 

• Tillsammans med näringsliv, organisationer och invånare skapa 
förutsättningar för ett fossilfritt samhälle 

• Öka andelen hållbara transporter  

• Säkra rent vatten och dricksvattenresurser 

• Utveckla cirkulär och biobaserad omställning för resurseffektiva 
affärsmodeller 

Miljö- och klimatsmart bidrar till ovan-
stående mål i Agenda 2030.
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Miljö- och klimatsmart

Utfall 
2019

Mål  
2020

Mål  
2021

Mål  
2022

Mål  
2023

ORTSINDIKATORER

Utsläpp till luft av växthusgaser, ton CO2-ekvivalenter 2,98 * 2,67 2,58 2,50 2,43

Hushållsavfall som går till förbränning, kg/invånare 137,1 170 155 140 128

* Utfall avser år 2017.

ORGANISATIONSINDIKATORER

Specifik energianvändning i kommunens verksamhets lokaler,  
kWh/kvm och år 

151,0 151,5 149,6 147,8 146,0

Specifik energianvändning i kommunägda bostäder,  
kWh/kvm och år 

120,0 119,8 118,3 116,8 115,3

Fossilfri körning med personbilar, kommunkoncernen, andel (%) – 50 70 90 100

Installerad effekt solceller i hela Eskilstuna, MW 9,6 10,0 12,0 13,0 15,0

Installerad effekt solceller i Eskilstuna kommunkoncern, MW 1,4 2,5 3,0 3,5 4,0

Bussresor med stads- och landsortstrafik, miljoner resor 7,2 7,7 8,0 8,1 8,5

Vi går före som miljökommun genom 
innovationer och miljösatsningar med 
sikte på ett fossilfritt Eskilstuna 2050.  

Foto: Andreas Besterman
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HÅLLBAR UTVECKLING
1 2 3 4 5 2 3

EFFEKTIV ORGANISATION
Strategiska mål för

1

God kvalitet och värdeskapande processer

Kommunkoncernen ansvarar för 
viktiga samhällsfunktioner. Där 
ingår allt från skola, vård, om-
sorg och fritid till stads planering, 
bostäder, dricksvatten, ren-
hållning och räddningstjänst. 
Skatte medel ska användas 
effektivt, ansvarsfullt och där 
de gör mest nytta. Kommunens 
tjänster och service ska utveck-
las och effektiviseras, bland 
annat genom digitala lösningar. 
Kommunkoncernen ska känne-
tecknas av god kvalitet, tydlig 
kommunikation och ett aktivt 
medarbetarskap. Det är så vi 
skapar resultat, förtroende och 
goda hållbara möten.

Kommunkoncernen ska utifrån 
tydliga uppdrag använda mer tillit i 
vår styrning  Det innebär att sätta ett 
fåtal mål, formulera tydliga uppdrag 
och ha en kontinuerlig uppföljning  
Medarbetarna ska, tillsammans inom 
respektive process, ges utrymme att 
agera utifrån sin egen kompetens 
inom sitt eget arbetsområdes ramar  
Målsättningen är att nå hög kvalitet 
och öka tid med brukare och kund 

Under kommande år ska vi utveckla 
vår service och våra tjänster med 

stöd av digitalisering  Fokus ligger 
på att skapa goda förutsättningar 
för digitalisering inom skola, vård 
och omsorg, en smart stad och en 
effektiv förvaltning  

Service och tillgänglighet är fortsatt 
prioriterat  Vi ska införa en service-
modell som tar ett helhetsgrepp från 
självservice via kundtjänst till hand-
läggarkontakt och som ska bidra 
till en högre grad av självservice via 
kommunens webbplats  

Huvudprocesser och stödprocesser 
ska genomlysas för att effektivisera, 
automatisera och minska onödig 
administration  För att kunna göra 
rätt saker på rätt sätt ska verksam-
hetsutvecklingen ske än mer invol-
verande och processinriktat  Det 
innebär att medarbetare tillsammans 
med brukare, kunder och invånare 
identifierar de behov som kräver nya 
helhetslösningar samt att vi löpande 
samverkar processvis i utveckling av 
våra tjänster och verksamheter  Vi 
behöver i allt högre grad analysera 
resultat, lära av framgångsrika verk-
samheter och systematiskt införa det 
som fungerar bra  Vi ska prioritera 
verksamhetsutveckling som ger stora 
effekter 

Förändringsledning blir en förut-
sättning för att nå framgång och få 

genomslag i hela organisationen  Det 
kräver i sin tur en god internkommu-
nikation och tydlig ledningskommu-
nikation  Ett kreativt och kommuni-
kativt klimat gynnar innovationer och 
ger möjlighet till större involvering  

Kommunens besluts- och ärende-
hantering ska vara mer enhetlig  
Beslutsunderlag ska belysa viktiga 
perspektiv, exempelvis tryggheten i 
samhället, påverkan på arbetstillfäl-
len och hur flickor, pojkar, kvinnor 
och män berörs av beslutet  Grund-
läggande är att besluten ska vara 
rättssäkra och finansierade 

Medvetenheten om säkerhetsfrågor 
behöver öka hos alla medarbetare  
Det handlar såväl om integritet 
som den personliga säkerheten för 
brukare, kunder, medarbetare och 
förtroendevalda  

Avgörande är att invånarna fortsatt 
har förtroende för kommunkon-
cernen  Med kvalitet i tjänster, tydlig 
kommunikation och professionellt 
bemötande skapas goda hållbara 
möten, högt förtroende och goda 
resultat  

Fokus under 
 mandatperioden

• Skapa tydliga uppdrag och 
tillit i styrning    

• Analysera resultat och syste-
matiskt lära av varandra 

• Effektivisera verksamheter 
genom nya arbetssätt och 
digitalisering 

• Förbättra tillgänglighet och 
service 

• Förbättra säkerhetskulturen 

• Stärka förtroendet för verk-
samheterna genom tydlig 
kommunikation 

• Utveckla aktiv samverkan 
och partnerskap 

Utfall 
2019

Mål  
2020

Mål  
2021

Mål  
2022

Mål  
2023

ORGANISATIONSINDIKATORER

Medborgarupplevelse av kontakt och 
 ärendehantering, andel nöjda (%) - * * * *

Löst ett enklare ärende (faktisk lösnings-
grad), andel (%) - * * * *

Digital mognad, DiMiOS (Digital mognad i 
offentlig sektor) 2,85 2,90 ** ** **

Verksamhetsområden (huvud processer) 
med nöjda brukare och kunder som ligger 
i nivå eller över riket i nationella  mätningar, 
andel (%)  50 50 60 65 70

*   Ny nationell servicemätning fr o m år 2020. Målnivåer kommer att sättas  
                                 utifrån nuläge.

** Målsättning för kommande år kommer att sättas utifrån senaste utfall.
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HÅLLBAR UTVECKLING
1 2 3 4 5 1 3

EFFEKTIV ORGANISATION
Strategiska mål för

2

I Eskilstuna kommunkoncern 
finns förutsättningar för att 
göra skillnad genom det goda 
hållbara mötet. I det samhälls-
viktiga uppdraget skapas värde 
för invånarna alla dagar året 
om. Verksamheterna finansieras 
av kommunens invånare via 
skatter och intäkter och styrs av 
lagar, förordningar och politiska 
beslut. Alla medarbetare har för-
ståelse för att de alltid företräder 
Eskilstuna kommunkoncern. 

Höga krav ställs på organisationens 
förmåga att anpassa verksamheter 
och arbetssätt till bland annat 
effek tivisering, automatisering och 
digitalisering  Parallellt med den 
höga förändringstakten behöver 
medarbetare ges förutsättningar för 
ett hållbart arbetsliv där det finns 
balans mellan arbete och fritid  Det 
ställer krav på chefer att leda, att 
tydliggöra sammanhang och hur 
olika saker påverkar varandra och 
att prioritera, göra val samt leda i 
förändring  Det systematiska arbets-
miljöarbetet skapar förutsättningar 
för framtida utmaningar  

Det aktiva medarbetarskapet i Eskils-
tuna kommun handlar om att se sin 

del i helheten och ha förståelse för 
hur det politiska uppdraget utvecklas 
och utförs i mötet med brukare, 
invånare och kunder  Det handlar 
också om att leva upp till kommun-
koncernens gemensamma värden 
i vardagen och följa lagar, regler, 
rutiner och beslut  Medarbetarskapet 
innebär också att aktivt bidra till att 
den egna enheten når sina verksam-
hetsmål 

Chefer ger tydliga uppdrag med 
handlingsutrymme för att skapa 
värde och nå önskat resultat  I ledar-
skapet är chefer tydliga, lyhörda och 
uppskattande  Tillsammans med ett 
aktivt medarbetarskap skapar det en-
gagemang och delaktighet  En viktig 
förutsättning är att tydlighet och tillit 
i ledning och styrning utvecklas   

Alla medarbetare inkluderas och 
ingen diskrimineras  Alla invånare, 
brukare och kunder behandlas 
lik värdigt  Likvärdiga arbetsvillkor 
för både kvinnor och män efter-
strävas för att bidra till en jämställd 
arbetsplats  Fler ska kunna jobba mer 
genom att fler arbetar heltid och 
stannar längre i anställningen och 
gör fler år i yrkeslivet 

För att säkra kompetens försörjningen 
ska vi fortsätta utveckla former för 

hur medarbetares kompetenser kan 
tillvara tas på bästa sätt  Att fördela 
om arbetsuppgifter mellan olika 
yrkesgrupper är en möjlighet att be-
manna med rätt kompetens utifrån 
brukarnas behov 

Digitaliseringens möjligheter ska 
användas för att stödja lärande och 
kompetensutveckling  Chefsför-
sörjning och chefsutveckling ska 
genomföras systematiskt för att 
säkerställa att varje chef har rätt 
förutsättningar för sitt uppdrag 

Fokus under 
 mandatperioden

• Hållbart arbetsliv genom ett 
systematiskt arbete för friska 
arbetsplatser 

• Stärka ett aktivt medarbetar-
skap samt ett tydligt och ett 
tillitsfullt ledarskap 

• Behålla och attrahera 
medarbetare genom goda 
möjligheter till kompetens-
utveckling och lärande 

• Optimal bemanning utifrån 
brukarnas behov 

Utfall 
2019

Mål  
2020

Mål  
2021

Mål  
2022

Mål  
2023

ORGANISATIONSINDIKATORER

Sjukfrånvaro kommunkoncern, andel (%) 

Kvinnor 8,8 8,5 8,3 8,0 7,7

Män 4,7 4,4 4,3 4,2 4,1

Totalt 7,7 7,5 7,3 7,0 6,8

Sjukfrånvaro kommun, andel (%) 

Kvinnor 8,9 8,6 8,4 8,1 7,8

Män 4,8 4,3 4,2 4,1 4,0

Totalt 8,0 7,7 7,5 7,2 7,0

Hållbart Medarbetarengagemang HME, totalindex 
 kommun 

Kvinnor 80 80 80 80 80

Män 80 80 80 80 80

Totalt 80 80 80 80 80

Anställda utrikes födda i kommunen, balanstal 0,8* 0,8 0,9 0,9 1,0

Medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna 
kommun, andel (%) 81 83 83 83 83

* Utfall avser år 2017. Samma andel utrikes födda bland de kommunalt anställda som i kommunens befolkning ger  
     balanstalet 1,0, ett tal lägre än 1,0 visar på en lägre andel.

Attraktiv arbetsgivare
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HÅLLBAR UTVECKLING
1 2 3 4 5 1 2

EFFEKTIV ORGANISATION
Strategiska mål för

3

Utfall 
2019

Mål  
2020

Mål  
2021

Mål  
2022

Mål  
2023

ORGANISATIONSINDIKATORER

Resultat i förhållande till skatteintäkter och 
generella statsbidrag, kommun i genom-
snitt under de fyra senaste åren, andel (%) 3,3 2,5 2,5 2,5 2,5

Soliditet inkl  pensionsåtaganden kommun-
koncern, andel (%)  * 16,2 15,7 15,8 15,9 16,0

Investeringarnas självfinansieringsgrad i 
 genomsnitt under de fyra senaste åren, 
andel (%) 69 50 50 50 50

Avtalstrohet, andel (%) 85 83 84 84 85

Nämnder och bolag med ekonomi i balans, 
antal 

14 
av 18 Alla Alla Alla Alla

* Eget kapital minskat med det pensionsåtaganden som är intjänade före 1998 och  
                              som anges som en ansvarsförbindelse kommunkoncernen, dividerat med tillgångar  
                              kommunkoncernen.

Stabil ekonomi

Hela kommunsektorn står inför 
en period av utmaningar, både 
ekonomiska och demografiska.  
I Eskilstuna blir vi fler barn, unga 
och äldre och vi behöver därför 
bygga ut våra verksamheter 
 under kommande två mandat-
perioder. Samtidigt börjar till-
växten avta och skatteintäkterna 
ökar inte i takt med de demo-
grafiska behoven. Den digitala 
utvecklingens fördelar ska till - 
varatas i syfte att effektivisera 
verksamheter för att tillföra 
 resurser och tid till brukare 
inom välfärdens huvuduppgifter. 
Hög affärsmässighet, vars och 
ens hushållning med resurser 
och en god ekonomistyrning 
på alla nivåer i organisationen 
lägger grunden för en stabil 
ekonomi. 

Eskilstunas demografiska utveckling 
är i grunden positiv  Staden är en 
plats där människor lever längre och 
där fler barn och unga skapar goda 
förutsättningar för framtiden  En stad 
i tillväxt ställer dock organisatoriska 
krav och tryck på kommunens verk - 
samheter  I takt med att Eskil stuna 
växer kommer investeringarna att 
ligga på en hög nivå  Det kräver 
styrning och fokus på investeringar, 
de efterföljande driftkostnaderna 
och våra långsiktiga åtaganden  Varje 

generation ska bära sina kostnader, 
vilket kräver stort ansvarstagande, 
god budgetdisciplin och en resultat-
nivå på 2,5 procent 

En god ekonomistyrning på enhets-
nivå och ansträngningar från alla en-
heter lägger grunden för en ekonomi 
i balans  Alla chefer har ett samlat 
ansvar för medarbetare, ekonomi 
och verksamhetsresultat  Långsiktig 
planering och en ekonomi i balans 
hos samtliga bolag och nämnder är 
en förutsättning för att klara tuffare 
perioder, kunna fortsätta investera 
i välfärden och stärka kommunens 
långsiktiga kapacitet  Det skapar 
även utrymme för att hantera nya 
förutsättningar och konjunkturs-
förändringar  En välskött ekonomi 
skapar trygghet för medarbetare och 
bidrar till möjligheterna att ge en 
bättre service till invånare, brukare 
och kunder  

Alla verksamheter ska drivas på ett 
ändamålsenligt och kostnadseffek-
tivt sätt  Varor, tjänster och lokaler 
anskaffas med hög affärsmässighet 
utifrån verksamheternas resursbehov 
och med miljömässigt och socialt 
ansvarstagande  En del i det arbetet 
är att utveckla en cirkulär ekonomi  
Det ska finnas tydliga samband 
mellan resultat och resursanvänd-
ning  Invånarnas skattepengar ska 
användas ansvarsfullt och där de gör 
största möjliga nytta 

Knappa resurser i kombination med 
förändrade behov och förutsätt-
ningar ställer krav på resurseffektivi-
tet och förändringsbenägenhet  Bara 
genom förändrade arbetssätt med 
stöd av digitalisering kan vi tillgodose 
invånares, brukares och kunders 
framtida behov av välfärdstjänster 

Fokus under 
 mandatperioden

• Utveckla och upprätthålla en 
stark och stabil ekonomi  

• Vidareutveckla beslutsstöd 
för alla chefer för att få ett 
samlat stöd i styrningen  

• Säkra kostnadseffektivitet 
vid nyanskaffning av lokaler 
vad gäller driftkostnader och 
livscykelanalys samt genom 
optimerad bemanning med 
utgångspunkt från brukarnas 
behov 

• Effektivisera, minska admi-
nistration, öka brukartid och 
tillvarata digitaliseringens 
fördelar  Stärka ekonomin 
med 300 miljoner kronor för 
att klara välfärdens uppdrag 
genom att: 

 – Standardisera och 
effektivisera stödproces-
ser, ledningsfunktioner, 
ledningsstöd, administra-
tion samt ärende- och 
beslutsprocessen 

 – Standardisera och effek-
tivisera huvudprocesser 
i syfte att automatisera, 
robotisera och digitalisera 
samt öka brukartiden 

 – På nytt överväga och  säkra 
servicenivåer,  tjänster och 
uppdrag inom samtliga 
huvudprocesser 

 – Göra en översyn av taxor 
och intäktsnivåer 

 – Prioritera projekt samt 
utvecklingsarbeten som 
har positiv ekonomisk 
resultatpåverkan 
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4-åriga processmål per nämnd och bolag
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Fler i jobb

Stärka företagsklimatet och förbättra servicen till företagare X X X X X X X X X X X X

Företagsservicen ska vidareutvecklas utifrån näringslivets 
behov 

X

Attraktiviteten som etableringsort (regionalt, nationellt och 
internationellt) ska stärkas 

X

Tidigt intresse för entreprenörskap ska öka, hållbart 
 entreprenörskap ska öka 

X

Med målsättning att sänka arbetslösheten till under 10 
 procent ska kommunkoncernen via nämnden årligen till-
handahålla jobb, utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser 

X

Antalet bidragshushåll per 1 000 invånare ska uppgå till 
högst 30 hushåll 

X

Antalet unika hushåll som uppbär försörjningsstöd ska 
 minska med 1 000 (basår 2019) 

X

Minst 70 procent av deltagarna som fullföljer en arbets-
marknadsinsats som syftar till egen försörjning, ska ha upp-
nått detta 6 månader efter avslutad insats 

X

Arbetslösheten hos utrikesfödda ska uppgå till högst 20 
 procent (ca rikssnitt 2019) 

X

90 procent av de som avslutat en yrkesutbildning ska vara i 
arbete efter 6 månader 

X

Invånare, studenter, besökare, arrangörer och näringsliv 
upplever att Eskilstunas attraktivitet och konkurrenskraft har 
stärkts 

X X X X X X

Attraktiviteten som etableringsort, regionalt, nationellt och 
internationellt, ska stärkas 

X X

Förkortningarna betyder

KS Kommunstyrelsen

AVN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

FSN Förskolenämnden

GSN Grundskolenämnden

GN Gymnasienämnden

KFN Kultur- och fritidsnämnden

MRN Miljö- och räddningstjänstnämnden

SBN Stadsbyggnadsnämnden

SN Socialnämnden

SEN Servicenämnden

TSN Torshälla stads nämnd

VON Vård- och omsorgsnämnden

ÖFNES Överförmyndarnämnden

KFTG Eskilstuna Kommunföretag AB

EEM Eskilstuna Energi & Miljö AB 

KFAST Eskilstuna Kommunfastigheter AB

DEAB Destination Eskilstuna AB

ELE Eskilstuna Logistik och Etablering AB

De 4-åriga processmålen är beslutade av respektive nämnd och bolagsstyrelse 
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4-åriga processmål per nämnd och bolag

K
S

A
V

N

FSN

G
SN

G
N

K
FN

M
R

N

SB
N

SN

SE
N

T
SN

V
O

N

Ö
FN

ES

K
FT

G

E
E

M

K
FA

ST

D
E

A
B

E
LE

Höjd utbildningsnivå

Föräldrar ska uppleva att barnet är tryggt i förskolan X

Alla barn i förskolan ska uppleva lustfyllt lärande X

Alla barn i förskolan ska uppleva att de har inflytande i 
 verksamheterna 

X

Alla barn i förskolan ska uppleva att de blir bemötta med 
 respekt och blir lyssnade på 

X

Plats i förskolan ska erbjudas inom 4 månader och andelen 
inskrivna barn ska öka 

X

Andel elever som efter förskoleklass bedöms ha förut-
sättningar för att nå målen i matematik och språk utveckling 
ska öka 

X

Andel elever som upplever att förskoleklassen är en trygg 
miljö som kännetecknas av studiero ska öka 

X

Kvaliteten i undervisningen i fritidshemmen ska förbättras 
så att den i ökad grad stimulerar elevernas utveckling och 
 l ärande samt erbjuder eleverna en meningsfull fritid 

X

Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka genom att 
 kvaliteten i undervisningen förbättras 

X

Andel elever som upplever att skolan är en trygg miljö som 
kännetecknas av studiero ska öka 

X

Kunskapsresultaten i grundsärskolan ska öka genom att 
 kvaliteten i undervisningen förbättras 

X

Andel elever som i grundsärskolan bedöms ha en för väntad 
eller positiv kunskapsutveckling inom ämnesområden ska 
öka 

X

Andel elever som upplever att särskolan är en trygg miljö 
som kännetecknas av studiero ska öka 

X

Utveckla arbetet med att ha nöjda kunder X

Nöjda kunder X X

Andelen avgångselever från nationella program som har 
grundläggande behörighet till universitet och högskola ska 
öka 

X

Genomsnittliga betygspoäng på de nationella gymnasie-
programmen ska vara lika med eller högre än rikssnittet 

X

Andelen gymnasieelever som slutfört med examen inom  
3 respektive 4 år ska öka 

X

Andelen elever som tar examen på de nationella 
 programmen ska vara lika eller högre än rikssnittet 

X

Elever i gymnasieskolan ska uppleva att de har delaktighet 
och inflytande i verksamheterna 

X

Elever och medarbetare i gymnasieskolan ska uppleva 
 trygghet i skolan 

X

Antalet UF-företag ska öka X

Vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande  De ska ges 
möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i 
syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt 
för att främja sin personliga utveckling 

X

Höja utbildningsnivån genom Samhällskontraktet och andra 
avtal med Mälardalens högskola 

X
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4-åriga processmål per nämnd och bolag
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Attraktiv stad och landsbygd

Invånare är nöjda med möjligheten till inflytande X

Invånare och näringsliv är nöjda med service, bemötande 
och tillgänglighet X

Ökad delaktighet och jämlikt inflytande X

En kommun i tillväxt med ny bebyggelse utifrån behov i 
t ätort och på landsbygd X

Tillgången till bredband ska öka X

Väl utbyggd infrastruktur med goda kommunikationer och 
fungerande trafikflöden för alla trafikanter X X

En effektiv och hållbar stadsplanering skapar förutsättningar 
för en fortsatt befolkningsökning i stad och på landsbygd X X

Attraktiv stad, god livsmiljö och välskötta offentliga miljöer X X

Tillgodose behovet av anläggningar X X

Säkra och trygga anläggningar X

Alla invånare i Eskilstuna ska ha jämlika och  jämställda 
 möjligheter att utöva idrott eller andra fritidsaktiviteter, 
 organiserat eller på egen hand 

X X

Invånare, såväl kvinnor som män, ska vara nöjda med fritids-
möjligheter i kommunen X X

Kommunen har stödsystem till föreningslivet som är 
 jämställt och transparent X

Det ska finnas möjligheter för alla att ta del av ett rikt och 
varierat kulturutbud både genom eget skapande och som 
 kulturkonsument 

X X X

Konst och kulturarvet ska säkras för framtiden, göras till-
gängligt och angeläget X

Ökad upplevd trygghet och säkerhet X X

Ökad upplevd trygghet i Eskilstuna X X X X X X

Ökad delaktighet och jämlikt inflytande X

Öka allmänhetens förmåga att hantera större händelser  
och kriser X

Öka kommunens förmåga att hantera större händelser  
och kriser X X X X X X X

Minska antalet bränder i byggnader X

Minska antalet skadade och döda i bränder X

Genomföra effektiv och rättssäker tillsyn och kontroll X

Samtliga nämnder och styrelser arbetar efter en enhetlig 
och rättssäker ärende- och beslutsprocess X X

Utveckla befintlig service och tjänster för ökad jämställdhet, 
jämlikhet och goda livsvillkor X

Utbyggnad av verksamhetslokaler genomförs enligt lokal-
försörjningsplan X

Utbyggnad av bostäder enligt bostadsförsörjningsplan X

Bidra till att byggnation av 600 bostäder per år startas X

Genom utökat kundfokus ska NKI service och produkt index öka X

Modernisering i befintligt bestånd X
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4-åriga processmål per nämnd och bolag
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Miljö- och klimatsmart

Arbeta för att klimatpåverkan från kommunkoncernens 
 verksamhet minskar 

X

Minska vår klimatpåverkan och arbeta för att bli ett fossilfritt 
och mer energieffektivt företag 

X X

God dricksvattenkvalitet X

Närproducerat och närlevererat ska öka X

Biogasproduktionen i Eskilstuna ska öka X

Installerad effekt från solenergi ska öka X X X

Minska energianvändningen per kvm och år X

Andelen hållbara transporter ska öka X X X X

Öka antalet resor med buss i stad och på landsbygd X

Bidra till att öka andelen fossilfri körning med personbilar i 
kommunens fordonsflotta 

X

Säkerställa värdefulla natur- och vattenområden för framtida 
generationer 

X
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Tryggt och självständigt liv

År 2023 ska barn och ungas delaktighet i sin egen planering, 
pågående och genomförda insatser avseende stöd och vård 
ha ökat 

X X

År 2023 är 80 procent av alla barn, unga och föräldrar nöjda 
med pågående kontakt med myndighetsutövning och ge-
nomförda insatser avseende stöd och vård till barn och unga 

X

År 2023 ska samplanering mellan ansvariga aktörer för barn 
och unga med funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa,  social 
problematik och skolproblematik ha ökat 

X

År 2023 ska externplacerade barn och unga ha en skol-
placering som alltid föranleds av en samplanering mellan 
ansvariga aktörer 

X

År 2023 ska målgruppen vuxnas självständighet ökat och be-
hovet av vård och sociala tjänster minskat 

X X

År 2023 ska fler av andelen brukare med behov av  komplexa 
insatser få en samlad vård, stöd, service och  omsorg från 
huvudmännen 

X

År 2023 ska personer med äldreomsorg ges en samlad vård 
och omsorg som bidrar till ökad självständighet, trygghet 
och en god hälsa 

X
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God kvalitet och värdeskapande processer

God service och tillgänglighet X X X X X

Effektiva processer X X X

En kommunikativ organisation som driver utveckling och 
stärker förtroendet för kommunkoncernen 

X X X

Ett systematiskt miljöarbete med ständiga miljöförbättringar 
i processerna 

X

Invånarna är nöjda med bemötande och tillgänglighet X

Nöjd kundindex ska för samtliga verksamheter i nämndens 
regi uppgå till minst 75 

X

Nöjda kunder och invånare X

Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering har 
 bidragit till betydande effektiviseringar och ökad kvalitet 

X X X X X X X X X X X

År 2023 ska det finnas en digital mognad i organisationen 
som möjliggör ständiga förbättringar till nytta för brukare 
och medarbetare 

X

År 2023 ska 85 procent av de brukare som ansöker om 
 försörjningsstöd göra det via den e-tjänst som erbjuds 

X

Ökat antal verksamheter och stödprocesser som har ett 
 integrerat jämställdhetsperspektiv 

X X X X X

Ökad tillit X X

K
S

A
V

N

FSN

G
SN

G
N

K
FN

M
R

N

SB
N

SN

SE
N

T
SN

V
O

N

Ö
FN

ES

K
FT

G

E
E

M

K
FA

ST

D
E

A
B

E
LE

Attraktiv arbetsgivare

Hållbart arbetsliv X X X X X X X X X X X X X X X X

Engagerade och friska medarbetare X
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Stabil ekonomi

God ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt 
och investeringar 

X

Kort- och långsiktig ekonomisk hållbarhet X

Ekonomi i balans X X X X X X X X X X

Alla enheter har en ekonomi i balans X X X X X

Stabil och långsiktig hållbar ekonomi X

Effektiva tjänster och processer X

Effektiva upphandlingar och inköp X X X X X X X X

Avtalstroheten ska uppgå till minst 85 procent X

Produktivitetsmått ska finnas inom de processer som 
 nämnden verkar 

X




