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§ 164
Plan för näringsliv och arbete (KSKF/2017:368)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Planen för näringsliv och arbete antas och omfattar åren 2017-2018.

Reservation
Niklas Frykman (L) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig reservation lämnas
(bilaga A).
Maria Chergui (V) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga
B).
Ingrid Sermeno Escobar (-) reserverar sig muntligt emot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 28
juni 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att planen för näringsliv och arbete
har sitt ursprung som ett genomförande utifrån de närings- och
arbetsmarknadspolitiska beredningarnas rapporter till kommunfullmäktige år 2013.
Den har tidigare kallats för ”Gemensam handlingsplan utifrån
arbetsmarknadspolitiska beredningens och näringslivsberedningens arbete”
(KSKF/2015:368).
Namnbytet är ett led i kommunledningskontorets nya struktur för styrdokument.
Planens syfte är att samla hela kommunkoncernens samtliga åtagande för 2017 och
2018, gällande näringsliv och arbetsmarknadsfrågor. Denna upplaga samlar även
ihop Eskilstuna kommuns åtaganden från Affärsplan Eskilstuna och Fyra
Mälarstäders handlingsplan för näringsliv och arbete.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Marie Svensson (S), Jari Puustinen (M), Arne Jonsson (C) samt
Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
Niklas Frykman (L) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag samt avger
ett tilläggsyrkande om ett nytt åtagande under rubriken Arbetsmarknad, enligt
följande, Liberalernas förslag:
 Kommunkoncernen ska identifiera och skapa möjligheter till fler enkla jobb
som inte kräver fullgjort gymnasium. Målet är att 500 sådana enkla jobb ska
tillhandahållas i enlighet med intentionerna i Liberalernas budgetförslag.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-09-05

Sida

2(2)

Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag samt avger ett
ändringsyrkande enligt följande, Vänsterpartiets förslag:
 Vänsterpartiet ställer sig bakom Plan för näringsliv och arbete men
Vänsterpartiet yrkar avslag på den delen i planen på sidan 8 och 9 som
innehåller åtaganden om att utveckla flygplatsen.
Ingrid Sermeno Escobar (-) instämmer i Maria Cherguis (V) yrkanden.
Sarita Hotti (S) yrkar avslag på Niklas Frykmans (L) tilläggsyrkande, Liberalernas
förslag samt avslag på Maria Cherguis (V) ändringsyrkande, Vänsterpartiets
förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
 Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om att bifalla
kommunledningskontorets förslag i sin helhet.


Niklas Frykmans (L) yrkande om att bifalla kommunledningskontorets förslag
med tilläggsyrkande, Liberalernas förslag.



Maria Cherguis (V) med fleras yrkande om att bifalla
kommunledningskontorets förslag med ändringsyrkande, Vänsterpartiets
förslag.



Sarita Hottis (S) yrkande om att avslå Liberalernas tilläggsyrkande.



Sarita Hottis (S) yrkande om att avslå Vänsterpartiets ändringsyrkande.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han ställer förslagen
mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har
beslutat enligt Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till
kommunledningskontorets förslag i sin helhet.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
Eskilstuna Kommunföretag AB
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Augusti 2017
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Dokumentansvari
g

Näringslivsdirektören

Uppföljning

Uppföljning i processutvecklingsgruppen (PUG)
näringsliv och arbete och genomförda resultat redovisas
samlat delår och i bokslutsredovisningen för näringsliv

Program
Ett program är ett styrande dokument som ska visa en färdriktning genom att innehålla
vad som ska uppnås inom ett visst område. Det tar inte ställning till utförande,
prioriteringar och metoder. Program ska vara långsiktiga, ej tidsbegränsade och beslutas
av kommunfullmäktige.
Plan
En plan är ett styrande dokument som ska visa en färdriktning genom att innehålla
konkreta mål och riktlinjer. Den ska vara tidsbegränsad och beslutas av
kommunfullmäktige.
Policy
En policy är ett styrande dokument som ska visa ett övergripande förhållningssätt och
som ska tjäna som vägledning inom ett område, med angivande av övergripande mål och
värden som ska eftersträvas. Policys ska vara långsiktiga, ej tidsbegränsade och
beslutas av kommunfullmäktige.
Riktlinje
En riktlinje är ett styrande dokument som ska säkerställa ett korrekt agerande och god
kvalitet i handläggning och utförande. Riktlinjer ska vara långsiktiga, ej tidsbegränsade
och beslutas av kommunfullmäktige.
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och arbete

Ämnesområde och bakgrund
Planen har sitt ursprung som ett genomförande utifrån de närings- och arbetsmarknadspolitiska
beredningarnas rapporter till kommunfullmäktige år 2013. Enligt årsplan 2017 för Eskilstuna
kommunkoncern ska planen för Näringsliv och arbete uppdateras. Planen samlar Eskilstuna
kommunkoncern samtliga åtagande för 2017 och 2018 gällande näringsliv och
arbetsmarknadsfrågor. Denna upplaga samlar även ihop Eskilstuna kommuns åtaganden från
Affärsplan Eskilstuna och 4Ms handlingsplan för näringsliv och arbete.
Syftet med planen är:
 Att skapa förutsättningar för det befintliga näringslivet att utvecklas, att företag ska
etableras sig och att fler ska ha möjlighet att försörja sig.


Att styra och samordna kommunkoncernens näringsliv och arbetsmarknadsarbete.



Att skapa samsyn kring vilka åtaganden som behövs, för att kommunkoncernen
tillsammans ska uppnå gemensamma mål ur perspektivet näringsliv och arbete.



Att vara en viktig del för förvaltningarnas och bolagens verksamhetsplanering.



Nå målen ett första steg mot 10 % arbetslöshet 2020.

Huvuddragen i handlingsplanen
Flytta Eskilstunas arbetsmarknad mot högre sysselsättning på kort sikt och högre lönenivå på
lång sikt. Bedriva näringslivsarbete utifrån perspektivet med befintligt företagande som bas
för etableringar och nyföretagande.

För att bidra till ett bra näringslivsklimat i Eskilstuna genomför Eskilstuna kommunkoncern
insatser inom kompetensförsörjning och näringslivsutveckling

Eskilstuna kommun

Fokus på kort och lång sikt


Genomföra företagsbesök för att fånga upp behoven hos de befintliga företagen och utifrån
det stärka upp stödet till dessa företag.



Genomföra Affärsplan Eskilstuna tillsammans med näringslivsaktörer och näringslivet.



Verka för etableringar som ger många nya jobb i Eskilstuna.



Stärka satsningen på yrkes- och yrkeshögskoleutbildningar och kopplingen med
näringslivets behov.



Tydligare fokus på resultat, både internt och hos externa aktörer, där vi medfinansierar.



Stärka kopplingen mellan skolan och näringslivet.



Stimulera till en ökad produktivitet i befintliga företag (och ökad lönenivå).



Växa exporterande branscher (export utanför kommunen).



Identifiera områden för smart specialisering.

Mål
Att skapa förutsättningar för fler jobb, bättre näringsklimat och på ett aktivt sätt att i ett första
steg verka för att sänka arbetslösheten till 10 % i Eskilstuna till senast 2020. Ungefär 2000 till
av Eskilstunas arbetssökande behöver komma i sysselsättning för att 10 % målet ska nås. För att
lyckas behöver kommunen skapa förutsättningar för tillväxt i näringslivet.
Processmål för kompetensförsörjning
 2019 ska 50 % av de som genomgått arbetsmarknadsinsatser ha jobb inom 6 månader.


2019 ska 65 % av de som genomgått yrkesutbildningar ha jobb efter 6 månader.



Elever som genomgått vuxenutbildning ska ha gått vidare till studier eller arbete efter 6
månader.



2019 ska andelen bidragshushåll per 1000 invånare uppgå till max 40.

Processmål för näringslivsutveckling


2019 skapas 300 arbetstillfällen/år genom företagsetableringar.



2019 uppgår resultatet i Svenskt Näringslivs undersökning kring företagsklimat till 3,4.



2019 uppgår Handelsindex till 100.



2019 uppgår företagares nöjdhet med kommunens service (NKI) till 75.
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2019 skapas 500 nya företag per år.

Plan för näringsliv och arbete
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Lärande (grundskolan och gymnasiet)
Strategiska mål
Process

Åtagande
Aktivitet
(ansvarig)

Höjd
utbildningsnivå
Tillgodose behovet
av utbildning

Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i skolan
Stimulera teknikintresset i grund och gymnasieskolan (2017-2018)
1. Inom grundskolan samarbete med näringslivet genom IT-skola
som utvidgas.
2. Kompetensråd tekniks verksamhetsplan genomförs.
(BUN)
Jobbcirkus
För att fler flickor och pojkar ska göra medvetna gymnasieval genomförs
Jobbcirkus.
(BUN)
Eskilstuna utmaningen
Genomföra Eskilstunautmaningen i gymnasieskolan för att höja
motivationen hos skolungdomar och ge dem möjlighet till bra förebilder.
(BUN)

Arbetsmarknad
Strategiska mål
Process

Åtagande
Aktivitet
(ansvarig)

Fler jobb
Näringsliv och
arbete

Arbetsmarknadsinsatser 2017-2018
Med målsättning att sänka arbetslösheten till under 10 % ska
kommunkoncernen årligen tillhandahålla 1000 jobb, utbildnings- och
arbetsmarknadsplatser 2017-2018
(KS, alla nämnder och bolag)
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Feriepraktikplatser 2017-2018
Kommunen erbjuder årligen 600 feriepraktikplatser till ungdomar 16-18
år enligt riktlinjer för feriepraktik.
(AVN)

Tillhandahålla försörjningsstöd 2017
1. Alla personer med försörjningsstöd, ska ha en individuell plan
för egen försörjning.
(AVN, TSN)
2. Andel försörjningsstödstagare som anvisats till matchning vid
Jobbcentrum, efter beviljat beslut om försörjningsstöd, som
inom 48 timmar är i en arbetsmarknadsinsats eller har en
planering vid arbetsförmedlingen ska uppgå till minst 90 %.
(AVN, TSN)
Vuxenutbildning (Tillhandahålla yrkesutbildningar)
Strategiska mål
Process

Åtagande
Aktivitet
(ansvarig)

Fler jobb
Näringsliv och
arbete

Kartlägga arbetsgivarnas verkliga utbildningsbehov för att skapa
utbildningar som leder till jobb

Höjd
utbildningsnivå
Tillgodose behovet
av utbildning

YH-center 2017
1. Genomföra projekt YH-center som syftar till att fler
yrkeshögskoleutbildningar ska vara igång i Eskilstuna, genom
en dynamisk samverkan mellan kommun, arbetsgivare och
utbildningsanordnare.
2. Minst 12 st yrkeshögskoleansökningar ska skickas in 2017 till
Myndigheten för yrkeshögskolan.
3. Fortsätta utveckla framtagen arbetsmodell för att kartlägga
utbildningsbehov. Analysen utifrån genomförda företagsbesök
ska ligga som grund för framtida samarbete mellan aktörer från
olika sammanhang för att skapa utbildningar som leder till jobb.
(AVN)
Yrkesutbildningar 2017-2018
1. Minst 350 st yrkesutbildningsplatser startas under 2017.
2. 560 st yrkesutbildningsplatser startas under 2018.
(AVN)
Branschråd 2017-2018
Uppstart av branschråd inom bygg och logistik.
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(AVN)
Vägledningscentrum 2017-2018
Fortsätta utvecklingen av ett sammanhållet vägledningscentrum där
vuxenutbildningen, utbildningsmäklare och Arbetsförmedlingen samlas
finns.
(AVN)
Utbildningsbehov 2018
Kompetensbehoven hos företagen identifieras för att skapa utbildningar
och kompetenshöjande insatser.
(AVN, KS, MSP, DEAB, ELE)
NÄRINGSLIVSUTVECKLING
Befintliga företag
Strategiska mål
Process

Åtagande
Aktivitet
(ansvarig)

Fler jobb
Näringsliv och
arbete

Alla verksamheter i kommunkoncernen har ett uppdrag att identifiera
hur den egna rollen och verksamheten bidrar till att förbättra
företagsklimatet och skapa fler jobb
Förbättra den kommunala servicen och skapa förutsättningar för
ett bra företagsklimat 2017-2018
1. Arbeta för att uppnå NKI 75 år 2019.
2. Arbeta för att Svenskt näringslivs undersökning kring
företagsklimat ska uppnå 3,4 år 2019.
(KS, SBN, MRN)
Företagsbesök 2017-2018
Genomföra 200 kartläggande företagsbesök, utöver de regelbundna
företagskontakter/besök som kommunen gör.
(KS)
Affärsplan Eskilstuna 2017-2018
Förutsättningar för nya jobb ska skapas av Eskilstuna kommunkoncern
tillsammans med företagsstödjande organisationer och näringslivet, genom
affärsplan Eskilstuna.
(KS, alla nämnder och bolag)
Affärsutvecklingsprogram 2017-2018
Genomföra affärsutvecklingsprogram med andra aktörer inom ramen för
befintliga företag.
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(MSP och DEAB)
Företagarnätverk och andra träffar 2017-2018
Genomföra olika träffar med näringslivet.
(KS)

Utveckla förutsättningarna för handeln i Eskilstuna och Torshälla
2017-2018
Utveckla förutsättningarna för handeln i Eskilstuna och Torshälla
tillsammans med näringslivet utifrån den fördjupade handelsanalysen
(KS, TSN, DEAB, MSP, SBN, ELE, KS, SBN)
Smart specialisering 2017-2018
Arbeta i enlighet med region Sörmlands smart specialiserings strategi
tillsammans med de olika näringslivssektorerna med fokus på smart
produktion, transmission och digitalisering
(KS)
Samarbetet inom arbetsmarknadsregionen fortsätter inom ramen
för Fyra Mälarstäder 2017-2018
Arbetet sker genom Handlingsplan för besöksnäringen och
Handlingsplan för näringsliv och arbete, där fokus är:
- Kommunal service till företagen
- Ökad Kompetensförsörjning i regionen
- Näringslivsutveckling
(KS, DEAB)
Upphandling 2018
Kommunens upphandling eftersträvar närproduktion,
kostnadseffektivitet, god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor och där
lokala och kostnadsdrivande tidigare beslut ska ses över
(KS)
Näringslivsklimat, goda möten och effektiv organisation 2018
En sammanhållen organisation skapas för att hålla ihop kommunens
olika delar för att möta företag som vill växa eller etablera sig
(KS, alla bolag)
En översyn av samtliga berörda taxor görs i syfte att undvika allt för
höga taxor i
samband med expansion eller nybyggnation av större lokaler för
industriellt ändamål
(ESEM)
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Säkra näringslivsperspektivet tidigt i samhällsplaneringen och
samhällsbyggnadsprocesserna.
(KS, SBN, MSP, DEAB, ELE, ESEM)

Främja etableringar och nya jobb
Strategiska mål
Process
Fler jobb
Näringsliv och
arbete

Åtagande
Aktivitet
(ansvarig)
Attrahera etableringar inom prioriterade områden och få investerare
och fastighetsbranschen att bygga i Eskilstuna
Förbättra etableringsprocessen 2017-2018
Utveckla processen kring befintligt företagande och etableringar.
Det med bakgrund till att Eskilstuna logistik och etablering
bildats samt MSP:s nya uppdrag gällande befintligt företagande
och etableringar
(KS, MSP, ELE)
Logistik 2017-2018
1. Fler jobb genom industri och lageretableringar i hela Eskilstuna
med fokus på etableringar i Eskilstuna logistikpark, Svista
industriområde och Eskilstuna flygplats.
2. Fler jobb genom ökade volymer på Eskilstuna kombiterminal.
3. Utveckling av flygplatsen.
(ELE)
Handel 2017-2018
1. Öka handelsindex genom fortsatt samverkansarbete mellan
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Eskilstuna Innerstad, Destination Eskilstuna, Torshälla Stad,
Tuna Park, Skiftinge, Folkesta och Eskilstuna Kommun.
2. Detaljplanen för Skiftinge handelsområde slutförs.
3. Genomför en kartläggning av varumärken/företag som stärker
handelsutbudet och påbörja bearbetning av dessa.
4. Inköp av handelsindexrapport samt inköp av utökade statistiska
underlag.
(KS, TSN, SBN, DEAB)
Möteshus/kongresshall 2017-2018
Förutsättningar för ett möteshus/kongresshall ses över genom att;
1. Detaljplanearbete påbörjas
2. Ekonomiska effekter beräknas
3. Kartläggning av vilka kommunala verksamheter som kan flyttas
dit
(KS, KFN, SBN, DEAB)
Besöksnäring 2018
Påbörja turistisk översiktplan som lyfter behov, möjligheter samt
lokalisering av utvecklingsområden inom besöksnäringen
(Processen för berikande kultur och fritid)
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Nyföretagande
Strategiska mål
Process
Fler jobb
Näringsliv och
arbete

Åtagande
Aktivitet
(ansvarig)
Stimulera nyföretagande hos olika målgrupper
Tydliggöra samarbetet mellan nyföretagaraktörerna genom
”Startup Eskilstuna” 2017-2018
Agera som dirigent och samordna nyföretagar-och innovationssystemet i
Eskilstuna och förtydliga uppdraget.
(MSP, KS)
Avtal med nyföretagaraktörer 2017-2018
Genomföra uppföljning av avtal med fokus på resultat, jämställdhet och
integration
(KS, MSP)
Entreprenörskap för ungdomar under sommaren (motsvarande
Ung Drive) 2017-2018
Kommunen ska tillsammans med andra aktörer stötta projekt där unga
får lära sig om företagsamhet.
(KS, MSP)
Ungföretagsamhet (UF) 2017-2018
Antalet elever som startar UF-företag i Eskilstuna ska öka. Lärande om
företagande ska genomföras redan i grundskolan.
(KS, MSP)
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Attraktiv stad och landsbygd
Strategiska mål
Process
Attraktiv stad
och landsbygd
Fler jobb
Näringsliv och
arbete

Åtagande
Aktivitet
(ansvarig)
Utveckla och stärk varumärket för Eskilstuna inom näringsliv och arbete
Platsvarumärket 2017-2018
Positionera Eskilstuna som en attraktiv ort för boende, studier, besök,
arbete och investeringar.
(DEAB, KS, KFN, SBN, Kfast)
Bo, leva och verka i Eskilstuna 2018
1. Mark för näringslivsetableringar tas fram för att säkra fler jobb
(KS, SBN)
2. Eskilstuna kommuns engagemang i arbetet med järnväg mellan
Stockholm-Oslo intensifieras
(KS)
3. Målet för bostadsbyggandet höjs med 100 till 600 om året.
(KS, SBN, KFAST)
4. Förbättrade möjligheter för framkomlighet i staden och på
landsbygden.
(SBN, KS)
5. Verka för att få igång en medflyttar- och inflyttarservice i
samarbete med andra aktörer genom samfinansiering.
(KS, DEAB, MSP, KFAST, KFN, BUN, SBN)
6. Verka för att öka antalet samarbeten mellan landsbygdsföretagen,
för framtagning av nya turistiska produkter både inom ramen 4M
men även lokalt i Eskilstuna.
(DEAB)

Förhållande till redan fattade politiska beslut
Enligt årsplan 2017 för Eskilstuna kommun ska Planen för näringsliv och arbete uppdateras.
Planen har förankrade åtaganden och aktiviter som finns beskrivna i verksamhetsplaner och
ägardirektiv.

Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret
Näringsliv
Valentina Andic, 016- 710 7408

2017-06-28
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kommunfullmäktige år 2013. Den har tidigare kallats för ”Gemensam
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