1-åriga åtaganden
Organisation: Stadsbyggnadsnämnden
Status

1-årigt åtagande

Åtagandetyp

Senaste kommentar

Genomföra projekt för tidigare information om
verksamhetens ekonomi och resultat.
Årsredovisning 2017 publiceras en månad
tidigare och kvaliteten i månadbokslut stärkts.
(KS, alla nämnder och bolag)

Åtagande från KF

Förvaltningen har redan under de senaste åren
arbetat fram nya rutiner och körscheman vad
gäller samtliga bokslut. Kvaliteten på boksluten
bedöms vara mycket bra i dagsläget. Däremot
behöver förvaltningen bli bättre på
analys/prognos.

Tydliggöra ansvar, roller och organisering inom
lokalförsörjningsprocessen samt identifiera och
införa systemstöd för kommunens
fastighetsdata. (KS, alla nämnder och KFAST)

Åtagande från KF

Arbetet leds av kommunledningskontoret,
resultatet kommer att presenteras för berörda
förvaltningar för synpunkter.

Vidareutveckla beslutsstöd och styrkort med
samlade rapporter till stöd för styrning och
kommunikation samt stödja förvaltningar i
etableringen av egna uppföljningsrapporter.(KS,
alla nämnder)

Åtagande från KF

Påbörjats under 2016. Arbetet återupptas när
kvalitetsutvecklaren är på plats efter
vakanssituationen.

Att utifrån analyser av medarbetarenkätens
resultat och sjukfrånvarons genomföra insatser
för att stärka arbetsmiljön och sänka
sjukfrånvaron. (KS, alla nämnder)

Åtagande från KF

Förvaltningen har fortsatt relativ låg sjukfrånvaro
och relevanta åtgärder sätts in i
rehabiliteringsärenden. Kommunhälsan nyttjas
främst i olika förebyggande åtgärder. Arbete
utifrån resultat från medarbetarenkäten pågår och
handlingsplaner/avdelning tas fram.
kompetensutveckling i organisatorisk och social
arbetsmiljö samt tillbud och
arbetsskador genomförs för chefer och so/hso
sker i maj

Alla processer ska ha pekat ut ett område med
utmaningar, där förbättringsförslag och Modiga
idéer önskas. Samtliga chefer ska ha genomgått
utbildning i Modiga idéer samt genomfört minst
en förändring på sin arbetsplats för att främja ett
innovativt klim

Åtagande från KF

Alla chefer samt minst en medarbetare på varje
avdelning ska ha gått utbildningen modig idéer,
anmälan till nya utbildningsomgångar sker
regelbundet.
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Samtliga nämnder och bolag ska utifrån ett
kommunövergripande program arbeta med ökad
digitalisering, automatisering och välfärdsteknik
för att höja kvaliteten och effektiviteten i
verksamheten. Erfarenheter från andra
kommuner ska tillvaratas. (KS, alla

Åtagande från KF

Förvaltningen kommer att delta i det
kommunövergripande digitaliseringsarbetet som
pågår under 2017. Förvaltningen planerar även
att fortsätta se över möjligheter att införa
e-tjänster. Genom nätverkande med andra
kommuner ges möjlighet till lärande och
inspiration där andra kommuner funnit olika
lösningar för digitalisering inom
verksamhetsområdet.

Visa Eskilstunas attraktivitet och stärka
platsvarumärket i Mälardalsområdet samt ge
enhetscheferna stöd i arbetet med
kommunkoncernens varumärke så att
medarbetare kan bidra till goda hållbara möten.
(KS, DEAB, alla nämnder och bolag)

Åtagande från KF

Förvaltningen har haft en representant vid
varumärkesutbildningar under
hösten. Förvaltningen arbetar i stor utsträckning
med varumärket i vardagen per automatik då vi
på olika sätt arbetar med stadens utveckling och
därmed kommunens varumärke.
Förvaltningen har under 2016/2017 arbetar med
att ta fram en kommunikationsplattform för
stadsutveckling. Plattformen tar avstamp i
Eskilstunas platsvarumärke (Eskilstuna evolution)
och kommunkoncernens varumärkesplattform
(Goda, hållbara möten).

Kommunkoncernen ska fortsätta att utveckla sin
service och tillgänglighet i enlighet med de nya
riktlinjerna, förbättra möjligheten till självservice
och utveckla Eskilstuna direkt/kundtjänst. (KS,
alla nämnder och bolag)

Åtagande från KF

Verksamhet och arbetsuppgifter från
förvaltningens kundtjänst lämnas över till
Eskilstuna direkt den 1 april. Arbete fortgår kring
möjligheter att lämna över ytterligare
arbetsuppgifter till Eskilstuna direkt.
Förvaltningen arbetar för att följa riktlinjerna för
service och tillgänglighet.

Ta fram en plan för trafiksäkerhet. (KS, SBN,
MRN, VON)

Åtagande från KF

Trafiksäkerhetsplanearbetet fortgår med arbete i
olika fokusområden samt gemensamma
storforum med delmål remiss under hösten. En
genomgång av kunskapsunderlag och
nulägesbild har gjorts med externa intressenter
och dialog om prioriterade åtgärder samt hur
olika aktörer kan bidra fortsätter.
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Utveckla en snabbare och effektivare plan- och
byggprocess. (KS, SBN, KFAST, MRN, ESEM)

Åtagande från KF

Representanter från stadsbyggnadsförvaltningen,
KLK/MEX och ESEMs olika verksamhetsgrenar
har träffats och tillsammans gått igenom
processen från planbesked till projektering och
upphandling entreprenad för att få en gemensam
bild, tydliggöra förväntningar på varandra samt
identifiera möjliga effektiviseringsområden. Det
fortsatta arbetet med den övergripande
stadsbyggnadsprocessen leds av KLK, medan
respektive verksamhet löpande fortsätter se över
sin delprocess.
KLK arbetar för att ta in en konsult som
processtöd i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Planavdelningen har infört XLPM och Antura för
alla planprojekt vilket syftar till att förenkla
planering och uppföljning av projekt.
Arbetet med strategiska planer som kommer
utgöra underlag till kommande detaljplanering
och bygglovprövning växlas upp med stöd av
byggbonuspengar.

Genomföra strategin för bredband i Eskilstuna
kommun. (KS, ESEM, SBN)

Åtagande från KF

Enligt bredbandstrategin ska
stadsbyggnadsförvaltningen ha
schaktanvisningar med villkor för schakt i
kommunal gata och parkmark i syfte att
Eskilstuna ska vara attraktivt att investera i
fibernät för marknadens
aktörer. Stadsbyggnadsförvaltningen ska även
utveckla rutiner för grävsamordning så att
samförläggningsmöjligheter kan utnyttjas ännu
bättre inom ramen för schaktvillkor enligt gällande
markavtal.
Gatuavdelningen har under 2016 sett över
schaktanvisningar med alternativa möjligheter till
schaktning på kommunal mark. Vad avser
grävsamordning beräknas ett arbete ske under
året.
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1-årigt åtagande

Åtagandetyp

Senaste kommentar

Under 2017 ska byggnation av minst 400
bostäder påbörjas varav minst 300 av
Kommunfastigheter.(KFAST, SBN, KS, ESEM)

Åtagande från KF

Till och med den sista mars har 321 startbesked
och 24 slutbesked beviljats för bostäder i
enbostadshus, fritidshus och flerbostadshus.
Prognosen för året är att målet om minst 400
bostäder kommer att uppfyllas.
När det gäller detaljplanering för fler bostäder
pågår just nu aktiv handläggning av detaljplaner
för över 2200 nya bostäder och under det första
kvartalet 2017 har detaljplaner med ca 20
bostäder godkänts/antagits. Prognosen för
antagna planer under året är 1000-1200
bostäder.

Kommunkoncernen ska bidra till genomförandet
av Torshällas 700-års jubileum år 2017. (TSN,
alla nämnder och bolag)

Åtagande från KF

Stadsbyggnadsförvaltningen har dialog med
Torshälla stadsdelsförvaltningen och bidrar där
så är möjligt. Inför invigningen har vi bland annat
bidragit till uppsättande av infartsflaggor och
i samband med invigningen i februari införde vi
kostnadsfria bussar Eskilstuna-Torshälla för att
uppmuntra till hållbart resande.

Kommunkoncernens organisation för
evenemang ska utvecklas i enlighet med
evenemangsstrategin för att skapa en väg in i
kommunkoncernen. (DEAB, KFAST, KFN, SBN,
TSN, KS, MRN)

Åtagande från KF

Destination Eskilstuna har startat en arbetsgrupp
för samordning av events där
stadsbyggnadsförvaltningen har en representant
utsedd. Syftet är att i god tid se och lyfta de
åtaganden som förvaltningen har vid kommande
events, till exempel trafikerings- och
parkeringsfrågor.

Alla nämnder och bolag ska införa de nya
idrottspolitiska- och kulturpolitiska
handlingsplanerna i den egna verksamheten.
(KFN, alla nämnder och bolag)

Åtagande från KF

I det pågående arbetet revidering av ÖP,
Grönplan och Kollektivtrafikplan implementeras
ställningstaganden från idrotts- och kulturpolitiska
programmet. Även i Utvecklingsplanerna för
Torshälla och Kvicksund vävs berörda delar
in från programmet och handlingsplanerna
. Förvaltningen medverkar också i
lokaliseringsprövning av en "Skate-park".

Samtliga nämnder och bolag deltar i det
kommungemensamma arbetet med att
samordna och utveckla kommunens ärende- och
beslutsprocess. (KS, alla nämnder och bolag)

Åtagande från KF

Kommunledningskontoret ansvarar för att driva
arbetet där stadsbyggnadsförvaltningen kommer
att delta.
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Samtliga nämnder och bolag ska vidareutveckla
arbetet mot mäns våld mot kvinnor, inklusive
hedersrelaterat våld, i samverkan med
socialnämnden som från och med 2017 tar över
det koncernövergripande samordningsansvaret.
(SN, KS, alla nämnder och bolag)

Åtagande från KF

Handlinsplan finns framtagen med olika åtgärder
som nu genomförs på avdelningarna, bland annat
att visa film på arbetsplatsträffar. Representant
från förvaltningen till centrala nätverket är utsedd

Genomföra insatser för ökad trygghet i
prioriterade stadsdelar i samverkan med Trygga
Eskilstuna så att den årliga extra satsningen om
fem miljoner kronor dubbleras i värde. En av
insatserna är ett långsiktigt
kommunikationsarbete för ökad trygghet. (KS,

Åtagande från KF

Gatuavdelningen deltar i trygghetsvandringar och
sitter med i ledningsgruppen för trygga
Eskilstuna. Utifrån vad som kommer fram på
trygghetsvandringarna så planeras åtgärder på
både kort och lång sikt. En del åtgärder kan tas i
driften och andra blir investeringar. Under 2017
kommer all funktionsbelysning i Skiftinge att
bytas ut mot ny Ledbelysning, kostnad ca 4 milj.

Förbereda förvaltningars och bolags
verksamheter till den nya lagen om barns
rättigheter med särskilt fokus på stöd och service
till barn med funktionsnedsättning, barn som
bevittnat våld eller varit utsatta för våld, samt
barn i migrationsprocessen. (KS

Åtagande från KF

I arbetet med utvecklingsplan för Kvicksund har
planavdelningen genomfört barn-GIS med klass
4-5 på Tegelvikens skola (ca 70 barn). Arbetet
syftar till att få kunskap om barnens upplevelser
av och synpunkter på sin närmiljö. Barn-GIS är
en bra metod för både dialog med barn,
informationsinsamling och analys som vi planerar
att fortsätta använda i olika
stadsutvecklingsprojekt, bland annat i
stadsläkningsarbetet.

Med målsättning att sänka arbetslösheten till
under 10 ska kommunkoncernen årligen
tillhandahålla 1000 jobb, utbildnings- och
arbetsmarknadsplatser. (KS, alla nämnder och
bolag)

Åtagande från KF

Förvaltningen har en (1) så kallad 150-jobbare
och kommer under året att ta emot 1-2 ytterligare
samt har 4 trainees. Förvaltningen är även positiv
till att ta emot studenter/praktikanter och
examensarbetare.
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Intensifiera arbetet med att utveckla stadsdelen
Väster. 2017 kraftsamlarkommunkoncernen för
uppstart av Energicentrum samt att möjliggöra
för nya verksamheter och jobb i stadsdelen. (KS,
ESEM, SBN, ELE, KFAST, MSP, DEAB, BUN)

Åtagande från KF

Tillsammans med Nordic City Network (nordiskt
nätverk och kunskapsbank för utbyte gällande
stadsbyggnadsfrågor, medverkande är politiker
och tjänstemän) bedrivs en Master Class under
2017 och 2018 med tema urbana verksamheter
och stadens näringsliv. Eskilstuna kommun
kommer att hålla i Master Classen tillsammans
med Malmö stad . Fokus i Eskilstuna blir
Kunskapsstråk i samverkan med berörda
fastighetsägare längs med E+
(Drottninggatan-Radermachergatan). Under
våren kommer en strategi utformas för att stödja
dessa frågor och mål.
Senare under våren kommer träff med berörda
fastighetsägare att ske i E+ där vi gemensamt
ska skapa mål och utforma strategier för att få en
mer livskraftigt stadsutveckling som stärker
näringsliv, boende och det offentliga livsrummet.
Förvaltningen medverkar även i arbetet med
utveckling av Energicentrum (E3).

Strategiskt rekryteringsarbete

Åtagande från nämnd

Förvaltningen arbetar aktivt med
marknadsföring och deltar på relevanta mässor
för att rekrytera kompetens personal.
Förvaltningen tar även in praktikanter,
examensarbetare med mera. För närvarande
pågår arbetet med en film för att marknadsföra
våra verksamheter.
Vi arbetar med arbetsmiljöfrågor så som
exempelvis arbetsbelastning, vi ser positivt på
flexibla lösningar med mera för att vara en
attraktiv arbetsgivare.

Färdigställa påbörjade strategiska planer.

Åtagande från nämnd

I arbetet med kollektivtrafikplan pågår för
närvarande en kapacitetsutredning samt
framtagande av strategidel med delmålet att ha
en remissversion färdig i sommar.
Trafiksäkerhetsplanen fortgår med arbete i olika
fokusområden samt gemensamma storforum
med delmål remiss under hösten. Grönplanen
utgår från ekosystemtjänster och arbete med
strategier pågår. Strategierna kommer att vara till
hjälp för att prioritera viktiga strukturer och kan
bidra till att skapa attraktivitet i stadsutvecklingen.
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Ta fram en parkeringsstrategi med särskilt fokus
centrum och väster.

Åtagande från nämnd

Upphandlingsunderlag är under framtagande.
Upphandlingen beräknas gå ut innan sommaren
så att arbetet kan starta efter sommararen.

Utveckla arbetet med uppföljning och utvärdering
av verksamheten

Åtagande från nämnd

Uppföljning och utvärdering av uppsatta mål i
planer och program är viktigt. Inom respektive
verksamhet är det tydligare vilka mål som finns
för den egna verksamheten. Förvaltningen
kommer under året att arbeta för att
lyfta/medvetandegöra relevanta mål inom och
utanför organisationen.
Internt arbetar vi bland annat med att förtydliga
roller, förväntningar och krav på och från
stödfunktionerna. Exempelvis arbetar
kommunikationsavdelningen med att följa upp
vad som fungerar bra, förväntningar samt vad
som eventuellt kan utvecklas.

Fortsatt arbete för säkra och trygga offentliga
miljöer

Åtagande från nämnd

Gatu- och trafikavdelningarna deltar i
trygghetsvandringar och förvaltningen har en
representant i ledningsgruppen för trygga
Eskilstuna. Utifrån vad som kommer fram på
trygghetsvandringarna så planeras åtgärder på
både kort och lång sikt. En del åtgärder kan tas i
driften och andra blir investeringar. Under 2017
kommer all funktionsbelysning i Skiftinge att
bytas ut mot ny Ledbelysning, kostnad ca 4 milj.
Förvaltningen arbetar löpande med förbättrad
trafiksäkerhet, framför allt för oskyddade
trafikanter.

Fortsätta arbetet med effektiv och rättsäker
handläggning

Åtagande från nämnd

Förvaltningen fick extra resurser 2017 och har
anställt ytterligare en handläggare för färdtjänst
och parkeringstillstånd för rörelsehindrade, vilket
ska säkra rimliga handläggningstider.
Förvaltningen arbetar med att utreda
ansvarsfördelningen dagvatten tillsammans med
ESEM för att säkra en hållbar drift och underhåll
av dagvattensystemet.
När det gäller korrekt handläggning är
omvärldsbevakning viktig, särskilt när det gäller
myndighetsutövning och förändringar i lagar,
regler och riktlinjer.
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Fortsatt arbete utvecklingsplan Stadsvison

Åtagande från nämnd

Projektet "stadsvision" är ett arbetet som pågått
sedan 2013 och är en konkretisering av
Översiktsplanen. Projektet är ett antal delprojekt
med löpande redovisning och där Barn i staden
och Strukturella kopplingar är två delprojekt som
pågår under 2017. Analysarbetet för Barn i
staden pågår. Strukturella kopplingar påbörjas
senare del av våren.

Fortsatt arbete med stadsläkning.

Åtagande från nämnd

Utvecklingsplan för Skiftinge planeras gå ut på
samråd i maj. Arbetet med utvecklingsplan
Lagersdal beräknas starta i höst. Arbetet med
byggherredialogen för Årby norra fortgår enligt
plan.

Ta fram arkitektur- och stadsbyggnadsprogram

Åtagande från nämnd

Arbetet med projektbeskrivning och färdplan för
projektet är påbörjat. Dock finns risk att
projektet försenas då nuvarande
stadsarkitekt slutar under våren och det finns
osäkerheter hur snabbt en ny resurs kan vara på
plats. Planeringen är att projektet blir klart
under 2018.

Utveckla jämställdhets- och mångfaldsarbetet

Åtagande från nämnd

Förvaltningen har könsfördelning totalt på 60/40
där bara 3 av 9 avdelningar/enheter idag inte når
upp till 60/40. Ledningsgruppens
sammansättning är 50/50. Uppföljning av
jämställdhets- och mångfaldsplan 13-16 har skett
och förslag till reviderad plan för 20117-2019 har
tagits fram för samverkan, beslut och förankring.
Utbildning nya samverkansavtalet pågår ute på
förvaltningen.

Förbättrad ekonomisk planering för
investeringsprojekt.

Åtagande från nämnd

Åtaganden syftar till att i tidiga planeringskeden,
till exempel i detaljplanearbeten
och investeringsplaneringsarbeten , göra en
översiktlig kostnadsuppskattning för utbyggnad
av allmän platsmark. I projekt i närtid beaktar vi
utrangeringskostnader rutinmässigt efter att
komponentavskrivning införts 2015.
Gatuavdelningen samt Park- och
naturavdelningen ansvarar för att beräkna
framtida driftskostnader vid planering av
investeringsobjekt. Rutin för när detta arbeta
avses tas fram.
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Nämnden ska medverka till att Eskilstuna blir
Årets stadskärna 2018.

Åtagande från nämnd

Eskilstuna Innerstad är ägare av projektet. Ett
arbetet pågår med kvalitetsmärkning Quality
Mark som innebär att ta fram mätbara mål och
resultat av stadskärnans utveckling.
Förvaltningen medverkar i olika aktiviteter för att
bidra till förverkligandet av att Eskilstuna kan få
utmärkelsen Årets stadskärna.

Fortsatt kvalitetsutveckling av arbetet

Åtagande från nämnd

Arbete fortgår på gatu-, trafik- samt park- och
naturavdelningen att implementera Cityworks för
bättre planering och uppföljning av arbetet.
Införande av XLPM och processutveckling pågår.
För närvarande pågår rekrytering av en
kvalitetsutvecklare som kommer vara en viktig
resurs för att ytterligare utveckla planerings-p ich
uppföljningsarbetet på förvaltningen.

Fullfölja nämndens åtagande när det gäller
150-jobb.

Åtagande från nämnd

Se tidigare kommentar.

Fortsatt utveckling hållbart resande.

Åtagande från nämnd

Förvaltningen arbetar aktivt för hållbara
transporter som förbättrad kollektivtrafik och
förbättrade förutsättningar för gång- och
cykeltrafik. Mobilitetsgruppen arbetar aktivt med
events och kampanjer med informations- och
beteendepåverkansåtgärder för att uppmuntra till
mer hållbart resande. Exempelvis genomförs en
kampanj i Munktellstaden i samband
med handbollsmatch i april.

Genomföra projekt som bidrar till miljömässigt
hållbar utveckling.

Åtagande från nämnd

Nämnden arbetar kontinuerligt för en hållbar
utveckling, till exempel genom ekosystemtjänster
samt för ett klimatanpassat och energieffektivt
samhällsplaneringsarbete. Kommunen har
medverkat bland annat i projektet Citylab Action
som resulterat i en metod/guide för hållbar
stadsutveckling Eskilstuna som kommer bidra till
att kommunen får ett mer systematiskt arbetssätt
vid stadsutvecklingsprojekt i tidiga skeden.
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram nya
miljökrav för entreprenadupphandlingar.
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Förbättra och förenkla förvaltningens information
och kommunikation.

Åtagande från nämnd

Kundtjänst verksamhet flyttar till Eskilstuna direkt
(ED) den 1 april. Kollegor från ED har praoat hos
oss ca 6 månader och därmed ökad kunskapen
om förvaltningens arbete vilket bidrar till bättre
information och minskat kopplande av samtal.
Ökat samarbete med ED leder till förbättrad
information.
Förvaltningen har svarat på ett stort antal
insändare och synpunkter samt utvecklat arbetet
kring formulär för att kommunicera arbeten som
påverkar framkomligheten i staden.

Initiera arbete med kulturmiljöprogram.

Åtagande från nämnd

Projektplan påbörjad. Projektet kommer att pågå
under 2017 och 2018. Underlag för
konsultupphandling pågår.

Ursprunglig rapport
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