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Om Eskilstuna Agenda 2030 

 

FN:s 193 medlemsländer har antagit Agenda 2030. Det är en universell agenda med globala mål för en 

hållbar utveckling. Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan och kommunerna är viktiga 

medspelare i arbetet. 

Eskilstuna Agenda 2030 sammanfattar hur kommunkoncernen bidrar till att uppfylla FN:s globala mål på 

lokal nivå genom styrande dokument, styrsystem och visionen om Vårt Eskilstuna 2030. 

Dokumentet är delat i två delar. 

DEL 1 beslutas av Kommunfullmäktige och DEL 2 ger en sammanfattande beskrivning av Eskilstunas 

aktuella arbete utifrån de globala målen, Agenda 2030. 

DEL 1; fastställer hur Eskilstuna kommunkoncern styr mot målen genom Eskilstunas vision, antagna 

hållbarhetsprinciper, kommunens styrsystem och styrdokument. Här anges de definitioner av ekologisk, 

social och samhällsekonomiskt hållbar utveckling som Eskilstuna kommunkoncern verkar efter, samt 

hur de förhåller sig till varandra. Här beskrivs också kort det globala perspektivet, de planetära gränser 

vi har att förhålla oss till, FN:s Agenda 2030 och Sveriges fem fokusområden. 

DEL 2; sammanfattar de globala målen, FN:s Agenda 2030, samt ger exempel på hur Eskilstuna idag 

arbetar med dessa målområden utifrån styrdokument antagna av Kommunfullmäktige. Här ges exempel 

på vilka globala mål som påverkas av varandra för att förtydliga att genom att uppfylla ett mål, förenklar 

det vägen att uppnå ett annat. Under varje målområde ges exempel på styrdokument som är beslutade 

av Kommunfullmäktige och som kan kopplas till målet. De styrande dokumenten revideras löpande 

vilket också gör att DEL 2 kommer att justeras. 

Syftet är att ge en övergripande bild av Eskilstunas hållbarhetsarbete och utgöra ett stöd för politiker 

och anställda att utveckla hållbarhetsarbetet vidare i det dagliga arbetet.  

 

 

 

 

 

Året är 2030. I Eskilstuna leder vi vägen till det miljösmarta och jämställda livet i våra 

trygga, vackra städer, trivsamma samhällen och levande landsbygd. Våra hållbara 

städer har vuxit, stadsdelarna binds samman av rekreationsområden, mötesplatser 

och nya bostadsområden. Här utvecklas barnen, här trivs studenterna, här hittar vi 

balansen mellan arbete och fritid, här är det gott att åldras. 

Här har vi mod och framtidstro, här gör vi evolution – tillsammans 
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Hållbar utveckling – vad är det? 

Begreppen hållbar utveckling och hållbarhet används i många olika sammanhang. Hållbar 

utveckling är en översättning av engelskans sustainable development. Begreppet blev känt i världen 

genom FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid” 1987, kallad Brundtlandrapporten och genom 

FN:s första miljö- och utvecklingskonferens 1992. 

I Brundtlandrapporten definieras en hållbar utveckling som en utveckling som tillfredsställer dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Den definitionen är en 

överordnad princip för FN:s arbete och ett övergripande mål för svensk politik. 

Hållbar utveckling delas in i tre olika dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

Någon exakt definition av vad som ingår i varje dimension finns inte utan skiljer sig åt en del 

beroende på sammanhang men Eskilstuna kommunkoncern utgår från följande: 

Ekologisk hållbarhet 

Ekologisk hållbarhet innefattar klimatsystemens stabilitet och allt som har med jordens ekosystem 

och deras långsiktiga produktionsförmåga att göra, bland annat luft-, mark- och vattenkvalitet, 

landanvändning, biologisk mångfald och ekosystemtjänster som till exempel pollinering med hjälp 

av bin. I detta ingår också att hushålla med ändliga resurser och att skydda och bevara estetiska och 

kulturella värden förknippade med naturen. 

Social hållbarhet 

Social hållbarhet berör människors livsvillkor i samhället och strävan mot ett samhälle där 

grundläggande mänskliga behov uppfylls och där mänskliga rättigheter säkerställs. Social 

hållbarhet handlar om jämlika förutsättningar och ett gott liv för alla flickor och pojkar, kvinnor 

och män. Mer konkret omfattar social hållbarhet bland annat jämställdhet, social omsorg, 

utbildning, trygghet, mångfald, icke-diskriminering, delaktighet, kultur och en god folkhälsa. 

 

Samhällsekonomisk hållbarhet 

Ekonomisk hållbarhet innefattar bland annat möjlighet till arbete och försörjning, hållbara 

produktions- och konsumtionsmönster, näringslivets betydelse och en teknisk utveckling.  

Fattigdom ska utrotas och är en förutsättning för att nå en globalt hållbar utveckling. Detta 

förväntas ske genom ökad tillväxt och utveckling som samtidigt inte medför negativa konsekvenser 

för den ekologiska eller sociala hållbarheten. 
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Människans tidsålder och planetära gränser 

 

 

De senaste 10 000 åren – den geologiska period som kallas holocen – har varit ovanligt stabil och 

gynnsam för mänskligheten, vilket gjort det möjligt att utveckla vår civilisation. 

Då människans verksamhet globalt sett påverkat jordens klimat och ekosystem, bland annat genom 

global uppvärmning, gifter, radioisotoper från kärnvapenprover, plaster med mera, har man 

vetenskapligt talat om att vi är i en ny geologisk epok, antropocen, som kan översättas 

”människans tidsålder”. Man har ännu inte fastslagit när denna epok där mänsklig aktivitet är den 

största omdanande kraften startade, men både industrialiseringen och det första kärnvapentestet 

har diskuterats.  

Med tanke på den hastighet som denna förändring sker med kan vi inte längre utesluta att kritiska 

tröskelnivåer – tipping points – kan nås, där livsvillkoren på jorden ändras plötsligt och 

oåterkalleligt. Forskare har identifierat vilka miljöprocesser som skapar stabilitet för livet på jorden 

och kallar dessa för planetära gränser. Går vi utanför dessa gränser är det sannolikt att plötsliga 

negativa förändringar inträffar, vilket får följder för mänsklighetens välfärd och försörjning av 

livsmedel, vatten och energi. Enligt forskningen är det fyra av planetens nio hållbara gränser som 

bedöms ha överskridits: förlust av biologisk mångfald, klimatförändringar, förändrad 

markanvändning som exempelvis avskogning samt förändrade flöden av kväve och fosfor som 

orsakar övergödning.  



 
 

 
 

Eskilstuna – en ekokommun sedan 1999 

Eskilstuna är sedan 1999 en av medlemmarna i Sveriges Ekokommuner - världens äldsta 

kommunnätverk för strategisk hållbar utveckling. Medlemmarnas målsättning är att vara förebilder 

och föregångare, pådrivare och opinionsbildare samt kunskapsförmedlare. Som medlem ska man 

främja utvecklingen för ett hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig koppling 

till det ekonomiska och sociala perspektivet och ha antagit de så kallade hållbarhetsprinciper som 

utarbetats av ett forskarnätverk inom organisationen The Natural Step. 

De tre första principerna handlar om ekologisk hållbarhet och den fjärde principen om social 

hållbarhet.  

Hållbarhetsprinciperna med exempel 

I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematiskt ökande... 

1... koncentrationer av ämnen från berggrunden 

Till exempel fossilt kol, olja och metaller. 

2... koncentrationer av ämnen från samhällets produktion 

Till exempel kväveoxider, bromerade flamskyddsmedel, freoner och hormonliknande kemikalier. 

3... degradering på fysiskt sätt 

Till exempel överuttag av skog, utfiskning och utarmning av ekosystem. 

Och det finns inga strukturella hinder för människors... 

4... hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och mening 

Ibland delas den fjärde principen upp i fem egna principer kring social hållbarhet som då lyder: 

Människor utsätts inte för strukturella hinder för... 

4... hälsa 

Till exempel genom farliga arbetsförhållanden eller otillräcklig vila från arbetet. 

5... inflytande 

Till exempel genom undertryckande av yttrandefrihet eller negligering av åsikter. 

6... kompetens 

Till exempel genom hinder mot utbildning eller otillräckliga möjligheter till personlig utveckling. 

7... opartiskhet 

Till exempel genom diskriminering eller orättvisa val till befattningar. 

8... mening 

Till exempel genom undertryckande av kultur eller hinder mot samskapande av meningsfulla 

villkor. 

 

De tre första ekologiska principerna ingår i förenklad form i kommunkoncernens miljöpolicy och 

beskrivs närmare i kommunens webbutbildning Uppdrag miljösmart. 
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Agenda 2030 – en global överenskommelse 

Den 25 september 2015 antog FN:s 193 medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som 

inrymmer de Globala målen för hållbar utveckling. De 17 Globala målen har i sin tur 169 delmål 

och 230 indikatorer. 

 

 
 
De Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar 

utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling integreras de 

tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.  

Med hjälp av de Globala målen är vi den första generationen som kan utrota 

fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna 

I samband med att Agenda 2030 antogs fastlade man att de 

gemensamma målsättningarna för att uppnå en hållbar 

utveckling ska vara integrerade och odelbara vilket innebär att 

inget av målen kan uppnås på bekostnad av ett annat och att 

framgång krävs inom alla tre områdena för att lyckas.  

För att illustrera hur de tre dimensionerna av hållbarhet 

förhåller sig till varandra använder Eskilstuna denna modell 

som tydligt visar att det är bara på en livskraftig planet som det 

är det möjligt att upprätthålla social och ekonomisk utveckling. 

Ekonomin behöver fungera som ett verktyg för en hållbar 

samhällsutveckling inom ramen för de planetära gränserna och en planet.   

För att nå en hållbar utveckling är det viktigt att de tre dimensionerna 

samverkar och att målkonflikter hanteras klokt.  



 
 

 
 

Fem fokusområden för Sverige 

Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Sverige ska vara ledande i 

genomförandet av agendan. Genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige som 

modern och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som del av det globala systemet. 

Agenda 2030-delegationen har fastställt fem fokusområden där Sveriges utmaningar är som störst, 

men också där möjligheter till lösningar identifierats: 

 Ett jämlikt och jämställt samhälle 

 Hållbara samhällen  

 En samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi 

 Ett starkt näringsliv med hållbara företag 

 Hållbar och hälsosam livsmedelskedja, samt  

 Stärkt kunskap och innovation 
 

Vårt Eskilstuna 2030 

Den 14 december 2017 tog Kommunfullmäktige beslut om att utveckla visionen för Eskilstuna 

kommun 2030. För att få fram visionen har flera olika målsättningar sammanfattats för att illustrera 

vad vi tillsammans vill uppnå till år 2030.  Målsättningarna har sin grund i Agenda 2030, det lokala 

samarbetet Affärsplan Eskilstuna, översiktsplanearbetet som anger hur vi ska disponera mark och 

vatten, Eskilstunas varumärkesarbete och inte minst de målbilder som mer än 2700 personer med 

olika kön, åldrar, bakgrund och bostadsort bidragit med.  

Målbilder för Eskilstuna 2030 är sammanfattade utifrån de tre hållbarhetsperspektiven med 

följande rubriker.  

En hållbar livsstil 

Det är ingen tillfällighet att Eskilstuna är en global ledstjärna inom miljöområdet. Eskilstuna är 

platsen där det är lätt att leva klimatsmart och ha en medveten livsstil. Våra modiga innovationer 

för hållbar utveckling exporteras världen över och vi är en del av ett internationellt centrum för 

förnybar energi. Här möter vi pulserande, vackra och grönskande städer med Eskilstunaån som 

livsnerv. Vårt industriarv går hand i hand med nyskapande arkitektur och miljöer som skapar rum 

för oväntade, spännande möten och stimulerar hållbart och innovativt företagande. Landsbygden 

innebär handlingskraft, gröna näringar och närodlat tillsammans med naturupplevelser och 

artrikedom. Här finns attraktiva boendemiljöer vid Mälaren och Hjälmaren och du lever ett både 

uppkopplat och avkopplat liv. 

Ett gott liv 

Det är ingen tillfällighet att vi trivs i Eskilstuna och har kul tillsammans. Vår idrotts- och kulturstad 

har ett starkt föreningsliv samt nöjen och evenemang som berikar oss Eskilstunabor och lockar 

besökare nationellt och internationellt. I våra sammanflätade, trivsamma, trygga stadsdelar och 

samhällen skapar vi tillsammans upplevelser för alla sinnen – från myllrande gatuliv till platser för 

lekfullhet, rekreation och bildning – där vi möts, gläds och utvecklas som människor. Som 

jämställd, välkomnande och inkluderande stad tror vi på alla människors förmågor och vi bygger 

Eskilstuna på den grundstenen. Här har barn och unga alla möjligheter att skapa och förverkliga 
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framtidsdrömmar, här har vi arbetsglädje och fritid, här har vi en aktiv och trygg ålderdom. Här har 

vi nära till varandra, här känner vi tillit, gemenskap och framtidstro. 

Ett aktivt arbetsliv och modigt näringsliv 

Det är ingen tillfällighet att Eskilstuna har ett öppet och modigt näringslivsklimat. Vi tar avstamp i 

vår enastående historia som Fristad med entreprenörskap och innovationer och bildar modell för 

omvärlden för hur vi tillsammans skapar ett framgångsrikt, modernt och hållbart näringsliv. 

I universitetsstaden Eskilstuna utvecklar vi våra förmågor genom hela livet, från förskola till 

yrkesutbildningar och akademiska studier, i inspirerande lärmiljöer utifrån våra egna 

förutsättningar. Vi har en hög utbildnings- och kunskapsnivå som möter näringslivets 

kompetensbehov och tillför utvecklingskraft. Vi tillvaratar förmågor och alla kan hitta sin plats i ett 

aktivt arbetsliv. Här finns drivkraft och här är det självklart att bidra med sin kunskap och sitt 

arbete. 

Eskilstuna är en attraktiv del av Stockholm Mälardalen och en ledande aktör i regionen. Våra goda 

och hållbara kommunikationer gör att fler väljer att bosätta sig i Eskilstuna samtidigt som vi 

Eskilstunabor arbetar såväl lokalt som globalt. 

 

 

Vår sammanfattande vision lyder: 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Så här styr Eskilstuna kommunkoncern mot målen  

 
Visionen, som bland annat utgår från de globala målen, är vår långsiktiga ledstjärna. För att lyckas 

nå dit gör vi löpande uppföljning och analys av verksamheternas resultat. Vår röda tråd i såväl 

planering, genomförande, uppföljning och analys går från vision till: 

 4-åriga strategiska mål och 4-åriga processmål som visar vad som ska uppnås under 
mandatperioden 

 Nämndernas och bolagsstyrelsernas årliga åtaganden som tillsammans med enheternas 
lokala åtaganden och aktiviteter visar vad som ska uppnås under året. 

 Medarbetaröverenskommelser som tydliggör medarbetarens bidrag till enhetens resultat 
goda hållbara möten med invånare, brukare och kunder 

 

Styrsystemet utgår från kommunens uppdrag. Uppdraget delas in i sju processområden som i sin 

tur delas in i huvudprocesser. 

Genom att uppfylla medarbetaröverenskommelsen, enhetens åtaganden och 

nämndens/bolagsstyrelsens åtaganden bidrar varje medarbetare och varje del av 

kommunkoncernen till att de strategiska målen uppnås. 

 
Lagar och föreskrifter styr kommunens verksamheter och bolag. Dessa kompletteras med styrande 
dokument Kommunfullmäktige har beslutat ska gälla i Eskilstuna kommun, och finns samlade i en 
författningssamling. Samlingen finns att se på kommunens hemsida och uppdateras löpande. 
 
Eskilstuna Agenda 2030 fastställer att kommunkoncernen bidrar 
till de globala målen genom att integrera de globala målen samt 
de tre dimensionerna av hållbarhet i kärnverksamheten och i 
befintliga system som styrsystem och strategisk inriktning.  På så 
vis underlättas för politiker och anställda att utveckla 
hållbarhetsarbetet. 
 
I samband med att styrande dokument upprättas eller revideras 
ska det både i styrdokumentet och i ärendet framgå på vilket sätt 
dokumentet bidrar till de globala målen och påverkar Eskilstuna 
Agenda 2030.  Miljö och samhällsbyggnadsdirektören på 
Eskilstuna kommun ansvarar för att dokumentet DEL 2 hålls uppdaterat. 
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DEL 2 Sammanfattande beskrivning 

 

Världens ledare har genom Agenda 2030 förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra 

fantastiska saker till år 2030.  

 Att avskaffa extrem fattigdom.  

 Att minska ojämlikheter.  

 Att lösa klimatkrisen.  

 Att främja fred och rättvisa. 
 

Respektive land har ansvar för att bidra till att målen uppnås och i detta dokument sammanfattas 

hur Eskilstuna verkar för ett bidra till att uppnå de globala målen utifrån ett lokalt perspektiv.  

På följande sidor, under varje global målsättning, framgår följande:                   

 Respektive globalt mål innefattar flera delmål. I detta dokument har det globala målet 
sammanfattats för att ge en övergripande bild av innehållet. 

 De globala målen är odelbara. I detta dokument ges exempel på vilka andra globala mål 
som påverkar, eller påverkas av målet. 

 Eskilstuna kommunkoncern verkar för en hållbar utveckling på flera sätt. Detta dokument 
ger exempel på verksamheter som bidrar till måluppfyllelsen i Agenda 2030 för att ge en 
övergripande bild av Eskilstuna kommunkoncerns arbete. Det ska alltså inte ses som en 
heltäckande beskrivning av all verksamhet med koppling till målet.   

 Kommunens verksamheter och bolag styrs av gällande lagstiftning för de respektive 
verksamheterna samt av styrdokument beslutade av nämnd eller styrelse.  
I detta dokument framgår vilka styrdokument som verkar koncernövergripande för det 
aktuella målområdet och är beslutade av Kommunfullmäktige.  

 I angiven inriktning framgår inte vilka specifika mål respektive kommunövergripande mål 
har utan ger en kort sammanfattning av Eskilstunas målsättningar. Målen finns att läsa i de 
dokument som hänvisas till under varje målområde. 

 DEL 2 gör inte avvägningar mellan målen i de fall det skulle finnas eventuella 
målkonflikter. 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Mål 1. Ingen fattigdom 
Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt 

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska och finns även i rika och medelinkomst-

länder. Fattigdom leder till bl.a. brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk 

säkerhet. Att utrota fattigdomen är en grundläggande förutsättning för att alla ska kunna åtnjuta de 

mänskliga rättigheterna.  

Målsättningen är bland annat att avskaffa extrem fattigdom till år 2030 och halvera andelen som 

lever i någon form av fattigdom enligt nationella definitioner. Man har också kommit överens om 

att säkerställa att utsatta personer ges lika rätt till ekonomiska resurser, tillgång till grundläggande 

tjänster, möjlighet att äga och kontrollera mark och andra former av egendom samt få tillgång till 

arv, naturresurser, lämplig ny teknik och finansiella tjänster. 

Detta mål påverkar, och påverkas av, dessa målsättningar: 

        

 

Inriktning för Eskilstunas arbete  

Vår målsättning och vision är att Eskilstuna ska vara utan de problem som kommer av att leva i 

fattigdom och som hindrar flickor och pojkars, kvinnor och mäns möjligheter till ett gott liv. 

Arbete med fattigdomsbekämpning i Eskilstuna sker främst indirekt genom kommunens 

grunduppdrag och kärnverksamheter som alla bidrar till att minska fattigdom. Att erbjuda en skola 

av god kvalité minskar riskerna för framtida fattigdom och ett gott näringslivsklimat skapar 

arbetstillfällen. Det gör det möjligt för människor och företag att växa och utvecklas vilket leder till 

mindre fattigdom. Affärsplan Eskilstuna, där samverkan sker mellan näringsliv och kommun, visar 

exempel på hur vi tillsammans arbetar för att få fler att gå från fattigdom till egenförsörjning 

Eskilstuna arbetar kontinuerligt med att säkerställa att alla har tillgång till service och åtnjutande av 

sina rättigheter oavsett ekonomiska förutsättningar. I tillgänglighetsplanen lyfts särskilt 

funktionsnedsattas rättigheter och livskvalité med rätt till utbildning, fritid och sysselsättning. 

Kvinnor och män med funktionsnedsättning har oftare lägre ekonomisk standard än andra och 

arbetet med funktionshinderfrågor är viktigt för att uppnå agendans mål.  

För de kvinnor och män som inte kan klara sin egen försörjning erbjuder Eskilstuna kommun stöd 

i form av ekonomiskt bistånd. Enligt vår policy för jämlik folkhälsa och social uthållighet ska fokus 
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och resurser riktas mot flickor och pojkar i ekonomiskt svaga hushåll för att säkerställa en bra start 

i livet. Barnets behov ska vara i centrum vid beslut som påverkar familjens ekonomiska situation. 

I Eskilstuna har andelen flickor och pojkar i hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd minskat de 

senaste åren men är fortfarande hög i jämförelse med riket. Ekonomiskt bistånd är konstruerat för 

att vara en tillfällig lösning vid kortare ekonomiska kriser. Det innebär dock att personer med ett 

långvarigt ekonomiskt bistånd lever allt längre ifrån den ”allmänna” materiella standarden. Fritiden 

riskerar att bli begränsad för flickor och pojkar i familjer med små ekonomiska resurser. Brist på 

pengar kan skapa social isolering när barnen inte kan göra saker tillsammans med sina kompisar då 

fritidsaktiviteter ofta medför kostnader. 

Eskilstuna kommun erbjuder många kostnadsfria fritidsverksamheter, både i egen regi och 

tillsammans med föreningsliv som bidrar till att skapa förutsättningar till en aktiv fritid för flickor 

och pojkar utan trösklar i form av kostnader. 

För att underlätta skolgången och ge flickor och pojkar möjlighet att delta i andra aktiviteter än de 

som finns i närområdet erbjuds alla elever i Eskilstuna skolor fyra fria bussresor varje dag. 

Kommunkoncernövergripande styrdokument för vidare läsning och förståelse 

 

 Policy för jämlik folkhälsa och social uthållighet 

 Plan för jämställdhet 2018-2024 

 Handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2017-2021 

 Avsiktsförklaringen Affärsplan Eskilstuna  

 Plan för trygghet och inkludering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Mål 2. Ingen hunger 
Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre 

kosthållning och främja ett hållbart jordbruk. 
Varje stat har en skyldighet att se till att alla har tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat. 

Livsmedelsförsörjning är särskilt beroende av välfungerande handel och av infrastruktur för 

transport och förvaring när en stor del av jordens befolkning lever i städer. Målet är att senast 2030 

avskaffa hunger genom att bland annat fördubbla jordbrukets produktivitet och inkomster för 

småskaliga livsmedelsproducenter.   

Det handlar också om att senast 2030 uppnå hållbara system för livsmedelsproduktion och införa 

motståndskraftiga jordbruksmetoder som bidrar till att upprätthålla ekosystemen. Bland annat 

genom att öka investeringar för stärkt internationella samarbete, forskning, rådgivningstjänster och 

teknikutveckling.  

Ekosystem, som successivt förbättrar mark och jordkvaliteten, stärker förmågan att kunna 

anpassas till klimatförändringar, extrema väder, torka, översvämning och andra katastrofer. Till 

2020 är målsättningen att upprätthålla den genetiska mångfalden av fröer, odlade växter, 

produktions- och tamdjur samt besläktade arter genom frö-, växt- och genbanker på både nationell 

och internationell nivå.   

 

 

Detta mål påverkar, och påverkas av, dessa målsättningar: 

 

 
 

Inriktning för Eskilstunas arbete 

Vi lever i ett högteknologiskt samhälle, men det är samtidigt sårbart för störningar. Vi förlitar oss 

idag på handel med andra länder, inte minst vid störningar som missväxt. Tidigare fanns 

beredskapslager för livsmedel men dessa har avvecklats. Livsmedel finns idag främst i butiker, på 

lastbilar och i hamnar. Vid en krissituation, där t ex transportsektorn står utan bränslen, visar 

studier att maten i butikerna räcker 3-4 dagar. Även jordbruket är sårbart för störningar. Sverige 
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anses vara självförsörjande på livsmedel till ca 50 % under normala förhållanden, resterande del är 

import. 

Det är bakgrunden till att Eskilstuna kommun tillsammans med en rad samhällsaktörer studerat 

situationen i Eskilstuna.  En så kallad resiliensanalys av livsmedelsförsörjningen har gjorts med 

hjälp av Stockholm Resilience Centre. Utifrån denna har en plan för hållbar livsmedelsförsörjning 

utarbetats. Perspektivet i denna är ”från jord till bord”, det vill säga hela kedjan från produktionen, 

via förädling, distribution och konsumtion, till återföring av näringsämnen till jordbruket. Andra 

perspektiv är former för samverkan och möjligheten att skapa nya arbetstillfällen, främst genom 

ökad produktion och förädling. Eskilstunas målsättning och vision är att ha en handlingskraftig 

landsbygd med gröna näringar och närodlat.  

Kommunen har relativt liten rådighet över livsmedelsförsörjningen men kan påverka den genom 

hur vi planerar använda marken inom kommunen, hur vi tar tillvara och återför näringsämnen som 

till exempel kväve och fosfor till åkrarna, hur vi upphandlar livsmedel och genom att fungera som 

arena för diskussioner och samarbete med lokala, regionala och nationella aktörer. Frågan är också 

viktig för kommunens kris- och beredskapsorganisation.   

 

Kommunkoncernövergripande styrdokument för vidare läsning och förståelse 

 Översiktsplan 2030 

 Plan för hållbar livsmedelsförsörjning (under utarbetande) 

 Grönplan (under utarbetande) 

 



 
 

 
 

  

Mål 3. Hälsa och välbefinnande 
Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors 

välbefinnande i alla åldrar. 
God hälsa är en grundläggande förutsättning att människor kan nå sin fulla potential och att kunna 

bidra till samhällets utveckling. Bästa möjliga hälso- och sjukvård, mat, vatten, ren luft, sanitet, 

hygien och läkemedel är en grundläggande rättighet.  Människor lever allt längre och vi har en 

tilltagande globalisering vilket också innebär en ökad risk för olika typer av hälsohot. 

Målsättningen är att minska mödra- och barndödligheten, utrota epidemier som t.ex. aids och 

tuberkulos, arbeta förebyggande för att minska det antal människor som dör i förtid av icke 

smittsamma sjukdomar samt främja psykisk hälsa och välbefinnande. 

Målet handlar också om att förebygga och behandla drogmissbruk, säkerställa att alla har tillgång 
till sexuell och reproduktiv hälsovård såväl som att minska antalet personer som dör i trafiken eller 
av skadliga kemikalier i luft, vatten och mark. 

Detta mål påverkar, och påverkas av, dessa målsättningar: 

 

 

Inriktning för Eskilstunas arbete  

Vision 2030 anger den långsiktiga ambitionen och inriktningen hur det är att bo och leva i 

Eskilstuna i framtiden. Visionens målsättning med hållbar livsstil, det goda livet och ett aktivt 

arbetsliv och modigt näringsliv är viktiga faktorer när vi pratar om folkhälsa och välbefinnandet.  

Folkhälsans utveckling i Eskilstuna följer generellt den nationella utvecklingen. Hälsoläget har 

förbättrats och medellivslängden har ökat övertid, men ligger något under rikssnittet. Det finns 

tydliga skillnader i de socioekonomiska villkoren, det vill säga utbildningsnivå, inkomst och yrke 

och som har ett starkt samband med hälsa och livslängd. Skillnaden 2018 är ungefär 6 år mellan 

den kortaste respektive längsta medellivslängden för både kvinnor och män i Eskilstuna.  

I vår policy för jämlik hälsa och social hållbarhet anges det övergripande målet för kommunens 

arbete som fastställer att hälsoläget ska förbättras och att skillnader i hälsa mellan olika grupper och 
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områden ska minska. Att investera i barn och ungas utveckling är en av de viktigaste vägarna till 

jämlik hälsa och social hållbarhet. Inriktningen är att alla flickor och pojkar får en bra start i livet 

och fullgör grundskola och gymnasieskola med godkända betyg för att trygga möjligheten till 

fortsatta studier och till arbetsliv. Att öka sysselsättningen och arbetsmöjligheter för personer i 

särskilt utsatta positioner är viktigt för att minska de sociala skillnaderna i hälsa. Inriktningen 

Hälsofrämjande och hållbara miljöer handlar om att alla flickor och pojkar, kvinnor och män i 

Eskilstuna ska ha en trygg, hälsofrämjande, bostads-, boende-, och närmiljö som främjar 

delaktighet och social sammanhållning. Många verksamheter inom kommunen bidrar därmed till 

folkhälsans utveckling och till arbetet med jämlik hälsa.  

En folkhälsoutmaning både nationellt och lokalt är den växande psykiska ohälsan. Ökningen har 

skett i alla åldersgrupper under de senaste 20 åren, särskilt bland unga och kvinnor. Eskilstuna 

kommun ingår i en länsgemensam samverkan för Psykisk hälsa i Sörmland. I det arbetet har 

utvecklingsområden inom psykisk hälsa identifierats och som uttrycks i en handlingsplan med 

femåriga mål för Eskilstuna kommun.  

Arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga sker bland 

annat inom ramen för kommunens främjande och förebyggande elevhälsoinsatser. Flera 

skolenheter är involverade i forskningsbaserade projekt som följer elevers hälsa över tid och där 

metoder för att arbeta hälsofrämjande ingår. Exempel på detta är KUPOL-studien via Karolinska 

Institutet och PHUK-studien via Mälardalens Högskola.  

Ohälsosamma matvanor, fysisk inaktivitet, rökning och alkohol är välkända riskfaktorer för att 

insjukna i våra största icke-smittsamma sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. En 

positiv trend är att tobaksrökning och andelen riskkonsumenter av alkohol i befolkningen har 

minskat. Särskilt ses denna utveckling hos ungdomar. Eskilstuna kommuns plan mot alkohol, 

narkotika, dopningsmedel och tobak (ANDT) anger inriktningen för det drogförebyggande arbetet. 

Eskilstuna kommun ska verka för ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade 

medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.  

Kemikalieplanen visar kommunens strategi och handlingsplan för hur kommunen ska bidra till att 

uppnå målet om en giftfri miljö. Planen bidrar till ett systematiskt och strukturerat arbetssätt för att 

minska användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen. 

Kommunkoncernövergripande styrdokument för vidare läsning och förståelse 

 Policy för jämlik hälsa och social hållbarhet  

 Handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2017-2021 

 Avsiktsförklaringen Affärsplan Eskilstuna  

 Plan mot alkohol, narkotika, dopning, tobak (ANDT) för Eskilstuna kommunkoncern 2018-2021 

 Plan för jämställdhet 2018-2024 

 Plan för trygghet och inkludering 

 Kemikalieplan för Eskilstuna kommunkoncern 2019-2021 

 Grönplan (under framtagande) 

 Arkitektur Eskilstuna (under framtagande) 
  



 
 

 
 

  

Mål 4. God utbildning för alla 
Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja 

livslångt lärande. 
Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet och forskning visar att inkluderande utbildning 

av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje 

samhälle. Utbildningsfrågor ska ses utifrån behovet av kunskapsinhämtning under hela livet och då 

särskilt kopplat till möjligheten till deltagande i arbets- och samhällsliv.  

Målsättningen är bl.a. att senast 2030 säkerställa att alla barn har tillgång till en förberedande 

förskola och att de fullbordar en grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet som leder till 

relevanta kunskaper. Det handlar också om att avskaffa skillnaderna mellan könen inom 

utbildningsområdet och säkerställa att alla, oavsett förutsättning, har tillgång till eftergymnasial 

utbildning till en överkomlig kostnad 

Alla studerande ska få de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar 

utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga 

rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt 

värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling. 

Detta mål påverkar, och påverkas av, dessa målsättningar: 

    

 

Inriktning för Eskilstunas arbete  

I Eskilstuna är vår vision att vi ska ha möjlighet utveckla våra förmågor genom hela livet, från 

förskola till yrkesutbildningar och akademiska studier, i inspirerande lärmiljöer utifrån våra egna 

förutsättningar. 

Grunden till framtida utbildning läggs alltså redan i förskolan. Det är en viktig tid för flickors och 

pojkars utveckling. Förskolan främjar barns utveckling och lägger grunden till ett livslång lärande. 

Eskilstuna kommun har valt att utöka närvarotiden för flickor och pojkar vars föräldrar är 

arbetslösa eller föräldralediga, från skollagens krav på 15 till tjugofem timmar per vecka. Det ger 

flickorna och pojkarna större möjligheter att känna samhörighet med sin förskolegrupp. Det 

sänder också positiva signaler till vårdnadshavare om vikten av närvaro i förskolan som ett första 

steg mot framtida utbildningar. Genom att erbjuda mer tid till flickor och pojkar på både 
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kommunala och fristående förskolor läggs grunden för en högre, framtida utbildningsnivå i 

Eskilstuna. 

Vilja att stärka flickors och pojkars läslust är stor i Eskilstuna och kommunen som har en unik 

satsning som pågått sedan 2014, Lässatsningen. Den riktar sig till alla flickor och pojkar från 

förskoleklass till årskurs tre och syftar till att uppmuntra och stimulera till läsning. 

Möjligheten till etablering på arbetsmarknaden ökar efter varje genomförd skolform men det finns 

klara skillnader senare i livet mellan de elever som endast gick ut grundskolan och de som slutfört 

en gymnasieutbildning, oavsett om eleven läst ett studieförberedande eller yrkesförberedande 

program. Målet är att alla elever ska vara minst godkända i de ämnen de läser i grundskolan för att 

höja basnivån och underlätta övergången till gymnasiet.  

Eskilstuna är en stad med rötter i industrin och som traditionellt inte haft en stark 

utbildningstradition. För att det alltid ska vara möjligt att vidareutbilda sig arbetar Eskilstuna aktivt 

med att erbjuda kvalificerade yrkesutbildningar, vuxenutbildning och insatser för de flickor och 

pojkar, kvinnor och män som av olika anledningar inte slutfört sin skolgång. Eskilstuna driver även 

Kompetensgallerian tillsammans med Arbetsförmedlingen, Eskilstuna folkhögskola och Mälardalens 

högskola (MDH). Det är en mötesplats för frågor om kompetens, arbete och studier. Eskilstuna 

kommun samverkar även med studieförbund, folkhögskolor och andra aktörer i civilsamhället som 

är viktiga samverkansparter för allas möjlighet till ett livslångt lärande. 

Eskilstuna kommun samverkar med Västerås Stad och Mälardalens högskola (MDH) Landstinget 

Sörmland och Region Västmanland inom ramen för Samhällskontraktet som är ett avtal om 

strategisk samverkan för att utveckla regionen. MDH är en viktig part i arbetet med att nå 

utbildningsmålet i Agenda 2030. En viktig del i arbetet med Eskilstunas vision är att fortsätta stärka 

samarbetet med MDH för att Eskilstuna ska bli en universitetsstad. 

Kommunkoncernövergripande styrdokument för vidare läsning och förståelse 

 Policy för jämlik folkhälsa och social hållbarhet 

 Plan för jämställdhet 

 Handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2017-2021 

 Avsiktsförklaringen Affärsplan Eskilstuna  

 Plan för biblioteksverksamhet i Eskilstuna kommun 2017 – 2021 

 Eskilstuna växer tillsammans! Kulturpolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern 2016-2021 

 

 

 

 



 
 

 
 

  
 

Mål 5. Jämställdhet 
Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt. 
Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, 

möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Det handlar om 

en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i samhället.  

 

Målsättningen är, bland annat, att avskaffa alla former av diskriminering av kvinnor och flickor, 

avskaffa alla former av våld, skadliga sedvänjor såsom barnäktenskap och könsstympning men 

också att värdesätta obetalt omsorgs- och hushållsarbete genom att tillhandahålla offentliga 

tjänster, infrastruktur och social skydd samt främja delat ansvar inom hushållet och familjen.  

Likaså att säkerställa kvinnors allmänna tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. 

Kvinnor ska ha lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och 

offentliga livet.  

Detta mål påverkar, och påverkas av, dessa målsättningar: 

 

Inriktning för Eskilstunas arbete  

Eskilstuna ska som jämställd, välkomnande och inkluderande stad leda vägen till det jämställda 

livet. Eskilstuna kommun har bestämt sig för att vara landets mest jämställda kommun – som 

tjänsteleverantör, arbetsgivare och kommun att leva och verka i. Jämställdhet är en stor del i 

Eskilstunas vision 2030. I ett jämställt Eskilstuna tillvaratas flickors och pojkars, kvinnors och 

mäns förmågor så att alla kan hitta sin plats i ett aktivt arbetsliv. 

Jämställdhetsintegrering är strategin som kommunen använder för att nå jämställdhetsmålen. Det 

innebär att jämställdhetsperspektivet är med i alla led av verksamhetsutvecklingen och i alla 

beslutsprocesser – från planering, till genomförande och uppföljning. Jämställdhetsarbetet är tätt 

knutet till kommunens ordinarie styrning och ledning. Det är där ordinarie beslut fattas, resurser 

fördelas och normer formas, som jämställdhet skapas eller ojämställdhet upprätthålls. 

Jämställdhetsarbetet bedrivs inte separat vid sidan av ordinarie verksamhet och arbetet ska göras av 

alla medarbetare i vardagen istället för att endast ske via speciellt utsedda personer. 
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Alla verksamheter i kommunen ska ha en enkel och genomförbar handlingsplan för hur 

verksamheten ska utvecklas ur ett jämställdhetsperspektiv som följs sedan upp inom ramen för 

ordinarie del- och helårsrapportering i befintliga verksamhetssystem. Det är alltid chefen som har 

ansvar för att jämställdhetsarbete bedrivs aktivt i den egna verksamheten. Som stöd har alla 

förvaltningar och bolag en lokal processledare, en person som har kunskap om jämställdhet och 

om den egna verksamheten. Processledarna samverkar sinsemellan för att utveckla och samordna 

arbetet med jämställdhetsintegrering. 

Det politiska engagemanget för jämställdhetsfrågor är stort i Eskilstuna med en permanent politisk 

beredning med representation från alla partier i kommunfullmäktige. Jämställdhetsberedningen har 

uppdraget att driva på och stimulera till ett aktivt och systematiskt jämställdhetsarbete i alla 

kommunala förvaltningar och bolag. Eskilstuna kommun har också undertecknat den Europeiska 

CEMR deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män.  

Eskilstuna kommun har en särskild kvinnofridsutvecklare med uppdrag att samordna kommunens 

våldsförebyggande arbete och kompetensutveckling om mäns våld mot kvinnor och om 

hedersrelaterat våld. 

Visionen för Eskilstunas kvinnofridsarbete är att ingen kvinna och inget barn ska utsättas för våld 

eller hot om våld från en man. Planen Eskilstuna en FriStad för kvinnor beskriver arbetet som handlar 

om att förebygga att våld uppkommer, att synliggöra och öka kunskapen om mäns våld mot 

kvinnor och barn, att erbjuda stöd och skydd, vård och behandling till alla våldsutsatta kvinnor och 

barn samt att de pojkar och män som utövar våld hålls ansvariga för sina handlingar och får stöd 

och behandling som krävs för att de ska ta ansvar och förändra sitt beteende. 

Eskilstuna kommun arbetar kontinuerligt med utbildning av chefer och medarbetare med en 

obligatorisk grundutbildning i frågan. Våldsförebyggande arbete handlar även om normer och 

värderingar. Kommunen arbetar systematisk och normkritiskt på skolor och fritidsgårdar med att 

förebygga att våld uppkommer. Det görs kartläggningar av mäns våld mot kvinnor i kommunen 

genom att sammanställa uppgifter från flera olika källor för att skapa en så fullständig bild som 

möjligt av problemets omfattning i Eskilstuna kommun. 

Kommunkoncernövergripande styrdokument för vidare läsning och förståelse 

 Plan för jämställdhet 2018-2024 

 Eskilstuna – en FriStad för kvinnor 2015-2017 (under revidering 2018) 

 Jämställdhets- och mångfaldsplaner i förvaltningar och bolag, som under 2018 kompletteras 
med koncernövergripande riktlinjer för likabehandling. Under 2019 ersätts jämställdhets- och 
mångfaldsplanerna med likabehandlingsplaner med aktiva åtgärder, i enlighet med den 
skärpta diskrimineringslagen från 2017. 

 

  



 
 

 
 

 

Mål 6. Rent vatten och sanitet 
Säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla. 

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för 

en hållbar utveckling. Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och 

energiproduktion och därmed kan brist på vatten bli orsak till konflikt. Effekterna av 

klimatförändringarna visar sig tidigt och tydligt i förändrad vattentillgång. En integrerad och 

transparent vattenförvaltning både inom och emellan stater är en förutsättning för långsiktigt 

hållbar vattenanvändning. Även lokalsamhället ska stödjas och stärkas för att delta i arbetet med att 

förbättra vatten- och sanitetsanvändningen. 

 

Målsättningen är bl.a. att väsentligt effektivisera vattenanvändningen och säkerställa hållbara uttag. 

Likaså att säkerställa att alla har tillgång till fullgod och rättvis sanitet där särskild uppmärksamhet 

bör ägnas åt flickor och kvinnors behov samt människor i särskilt utsatta situationer. 

Vattenkvaliteten ska förbättras genom att minska föroreningar, minimera utsläpp, halvera andelen 

obehandlat avloppsvatten och öka återvinningen. Senast 2020 ska de vattenrelaterade ekosystemen 

som t.ex. berg, skogar, våtmarker och sjöar skyddas och återställas. 

Detta mål påverkar, och påverkas av, dessa målsättningar: 

 

 

Inriktning för Eskilstunas arbete  

Sjöarna Mälaren och Hjälmaren binds samman av Eskilstunaån som löper som en livsnerv mellan 

kommunens städer och är en ständig påminnelse om vattnets betydelse. Eskilstuna har som 

tradition att arbeta med en helhetssyn på vattenförvaltning enligt kommunens egen vattenplan och 

förvaltningsplan samt åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt som kommunen 

tillhör. Kommunens utmaning är att säkerställa säker dricksvattenförsörjning för framtiden genom 

att skydda kommunens grundvatten- och ytvattenresurser.  

Det sker genom att man tar fram och beslutar om vattenskyddsområden med tillhörande 

föreskrifter. En reservvattenplan är också framtagen för att säkerställa vattenförsörjning vid kris 

och kommunen utreder möjligheterna till utökad produktion av dricksvatten samt skydd av 

grundvattenreserver för framtida behov. Utöver detta deltar kommunen också aktivt i det regionala 

arbetet med en vattenförsörjningsplan för Södermanland. 
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Genomförandet av kommunens plan för dricksvatten och avlopp innebär att avloppsvattnet från 

fler än 800 befintliga bostäder ansluts till kommunala avloppsreningsverk och de enskilda små 

avloppsanläggningarna avvecklas, vilket innebär stor minskning av föroreningsutsläpp. I och med 

utbyggnaden av kommunalt vatten- och avloppsnät kommer dessa bostäder även att försörjas med 

kommunalt dricksvatten av hög kvalitet. Goda förutsättningar för dricksvatten och sanitet ska 

säkras i samband med bygglovgivning för nya bostäder utanför kommunala verksamhetsområden.  

Uppströmsarbete, vilket innebär att farliga kemikalier och andra föroreningar stoppas redan vid 

källan, förbättrar vattenkvaliteten i avloppsvattnet till avloppsreningsverket och minimerar utsläpp 

av farliga kemikalier och material. Genom ett systematiskt uppströmsarbete ställs krav på 

spillvattnet som avleds till spillvattennätet. Även avloppsslammet ska vara kvalitetssäkrat och 

information ska ges om uppströmsarbete och gifter i miljön.  

En dagvattenplan för kommunen effektiviserar arbetet med dagvattenfrågor. Målsättningen är att 

aktivt arbeta med utjämning av dagvattenflöden, sekundära avrinningsvägar och rening av 

dagvatten om behov uppstår. Detta för att förhindra att dagvatten orsakar översvämningar samt 

för med sig föroreningar i form av bl.a. tungmetaller, olja och näringsämnen som har en negativ 

effekt på de vattendrag och sjöar där vattnet rinner ut. 

Eskilstuna deltar även i ett samarbete om vatten med 4 Mälarstäder, med vilka vi delar den 
gemensamma resursen Mälaren. Mälaren är dricksvattentäkt för över 2 miljoner människor. Sjön 
har också ett värde som farled för fartyg, som ekosystem som tar hand om föroreningar, som 
badvatten, vacker utsikt och som natur- och kulturmiljö. 
 

Kommunkoncernövergripande styrdokument för vidare läsning och förståelse 

 Vattenplan 2015-2021 för Eskilstuna kommun 

 Plan för dricksvatten och avlopp för Eskilstuna kommun 2017-2026 

 Riktlinjer för dagvattenhantering inom Eskilstuna kommun 

 Avfallsplan för Eskilstuna kommun 2018-2022 

 Kemikalieplan för Eskilstuna kommunkoncern 2019-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

Mål 7. Hållbar energi för alla 
Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en 

överkomlig kostnad. 
Global tillgång till modern och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna 

möta flera av de utmaningar världen står inför idag såsom fattigdom, livsmedelsförsörjning, 

klimatförändringar, rent vatten, hälsa och inkluderande ekonomisk tillväxt. 

En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar 

och använder fossil energi.  Andelen fossil energi utgör nästan 80 procent av den totala 

energitillförseln globalt och efterfrågan på energi förväntas öka kraftigt. 

Därför behövs kraftfulla åtgärder för att påskynda omställningen globalt.  

Målsättningen är bl.a. att senast 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, 

tillförlitliga och moderna energitjänster. Likaså att väsentligt öka andelen förnybar energi i den 

globala energimixen, fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet och stärka det 

internationella samarbetet för forskning och teknik inom ren, förnybar energi samt 

energieffektivitet och renare fossilbränslebaserad teknik. 

Detta mål påverkar, och påverkas av, dessa målsättningar: 

 

 

Inriktning för Eskilstunas arbete  

I Eskilstunas vision för 2030 framgår att Eskilstuna ska bli platsen där det är lätt att leva 

klimatsmart och ha en medveten livsstil. Ambitioner finns också att skapa ett centrum för 

energieffektivisering och förnybar energi.  

Eskilstuna kommun har upprättat en klimatplan med mål och åtgärder inom energiområdet 

avseende koldioxidutsläpp, energiproduktion och energianvändning. Målen i klimatplanen är 

uppdelad i mål för kommunens geografiska område och mål för kommunkoncernen. Kommunens 

geografiska område omfattar både företag, organisationer och privatpersoner i det geografiska 

området, medan kommunkoncernen endast omfattar kommunens egen verksamhet.  

I klimatplanen framgår att kommunkoncernen har som mål att inte producera något nettotillskott 

av växthusgaser till atmosfären till år 2020 och att det geografiska området ska vara fossilfritt till år 

2050.   
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Eskilstuna sätter fokus på förnybar energi genom sol, vind och biogasproduktion.  

Det kommunala energibolagets biogasproduktion driver både lokalbussar och personbilar. Flera av 

kommunens fastigheter har solcellsanläggningar installerade på taken och solelsproduktionen ska 

ha byggts ut till 2,5 MW år 2020. År 2020 ska hälften av kommunens elförbrukning komma från 

egenproducerad vindkraft, vilket nåtts genom att kommunen låtit bygga och äger fyra 

vindkraftverk. Målsättningen är också att uppnå en, i princip, helt fossilfri fjärrvärmeproduktion.  

Användningen av energi ska minska i enlighet med de nationella målsättningarna för kommunens 

geografiska område och för kommunkoncernen. De nationella målsättningarna innebär att minska 

det totala energibehovet med 20 procent till 2020 (jämfört med 2008). Kommunens energi- och 

klimatrådgivare är viktiga och de svarar kostnadsfritt på frågor om uppvärmning, energikostnader, 

energieffektivisering, transporter, klimatpåverkan, statliga bidrag inom energiområdet och mycket 

annat. Energi- och klimatrådgivningen vänder sig till allmänheten, små till medelstora företag och 

organisationer.  

För att minska energianvändningen är också målsättningen att minst 61 procent av de lokala 

resorna ska ske hållbart genom kollektivtrafik, cykel eller gång till år 2030. En minskad 

energianvändning uppnås också genom återbruk samt en hållbar konsumtion och matproduktion. 

Kommunen driver ett projekt, Energicentrum, tillsammans med Energimyndigheten där målet är 

att påskynda utvecklingen mot energi- och resurseffektivisering och ökad andel förnybar 

elproduktion. Syftet med projektet är att gå från idéer och forskningsresultat till verklig 

energiomställning för att skapa förutsättningar för en hållbar framtid. Projektet pågår till 2020 och 

övergår därefter i förvaltningsfas. Energicentrums verksamhet omfattar en mötesplats med 

förutsättningar för samarbete mellan olika aktörer, en demonstrationsarena där nya och innovativa 

lösningar ska inspirera andra, stöd till nya och/eller växande företag inom energi- och 

miljöområdet och kompetensutveckling av olika aktörer för att hela samhället ska kunna bidra till 

energiomställningen.  

Kommunkoncernövergripande styrdokument för vidare läsning och förståelse 

 Klimatplan för Eskilstuna 

 Översiktsplan 2030 

 Trafikplan 2013-2017 för Eskilstuna  

 Cykelplan för Eskilstuna kommun 

 Kollektivtrafikplan (under utarbetande) 

 Arkitektur Eskilstuna (under utarbetande) 
 
 
 



 
 

 
 

 

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 

tillväxt 
Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och 

produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 

Den enskilde människans frihet uppnås genom egen försörjning. Det kräver insatser både från den 

enskilda individen och från samhället. Arbetslöshet är såväl ett individuellt som ett 

samhällsproblem. Den globala arbetskraften förväntas öka med 800 miljoner människor de 

närmaste 20 åren och det kommer att kräva stora ansträngningar att skapa nya jobb. Goda 

förutsättningar för privat företagande och entreprenörskap är en av grundpelarna för en tillväxt 

som hela samhället deltar i och för att företagen ska kunna utveckla sin potential är tillgång till 

nationella, regionala och globala marknader avgörande.  

Målsättningen är bland annat att uppnå högre ekonomisk produktivitet genom diversifiering, 

teknisk uppgradering och innovation. Likaså att förbättra den globala resurseffektiviteten i 

konsumtionen och produktionen samt sträva efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt 

och miljöförstöring, med de utvecklade länderna i täten. Senast 2030 förväntas politik genomföras 

för hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.  

I målen innefattas också att säkerställa anständiga arbetsvillkor, lika lön för likvärdigt arbete och en 

trygg och säker arbetsmiljö oavsett kön, ålder och eventuella funktionshinder. 

 

Detta mål påverkar, och påverkas av, dessa målsättningar: 

 

 

Inriktning för Eskilstunas arbete 

Eskilstunas målsättning och vision är att ha ett öppet och modigt näringslivsklimat som tar 

avstamp i vår historia som Fristad med entreprenörskap och innovationer där vi tillsammans 

skapar ett framgångsrikt, modernt och hållbart näringsliv. 

Som industristad har förutsättningarna förändrats de senaste årtiondena genom perioder av 

lågkonjunktur och flera större industrier har lagts ner, flyttat eller utvecklats med förändrade 

kompetenskrav på arbetskraften. Detta har bidragit till att Eskilstuna kommun år 2017 har bland 

de högsta försörjningsstödskostnaderna per invånare. 
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Det är viktigt för en kommun att ha en fungerande lokal arbetsmarknad som leder till högre 

skatteintäkter och lägre kostnader för ekonomiskt bistånd samt bidrar till en bättre hälsa hos 

kommunens kvinnor och män. 

Vision 2030 berättar om hur vi ska utveckla våra förmågor genom livet utifrån egna förutsättningar 

och att skapa fler jobb, och att få fler i jobb, har extra fokus under kommande år. Eskilstuna 

kommun har tillsammans med Arbetsförmedlingen målsättning att sänka arbetslösheten till 10 

procent fram till år 2020 och träffas regelbundet för att skapa förutsättningar att minska 

arbetslösheten och motverka matchningsproblematik på arbetsmarknaden.  

Näringslivet i Eskilstuna har tillsammans med kommunen arbetat fram en gemensam affärsplan för 

Eskilstuna. Affärsplan Eskilstuna har skapats med utgångspunkt att näringsliv, kommun och andra 

organisationer samt invånare har allt att vinna på att samverka för ett starkt lokalt näringsliv. 

Affärsplan Eskilstuna har som målsättning att Eskilstuna ska ha en högre sysselsättningsgrad än 

Sverige i genomsnitt senast 2030 samt att vi ska ha en lägre ungdomsarbetslöshet än Sverige i 

genomsnitt före 2020. Affärsplanen identifierar två fokusområden; ”digitalisering och 

automatisering” samt ”organisk tillväxt” där arbetsgrupper skapar initiativ för utveckling och 

förändring inom olika områden, till exempel effektivisering av processer, inkludering, miljö och 

hållbarhet, ökad kompetens samt samverkan.  

Eskilstunautmaningen är ett exempel på ett sådant initiativ där arbetsgivare och privatpersoner på 

olika sätt kopplas samman med kommunens gymnasieelever. Här kan representanter från företag, 

organisationer och andra bidra som ambassadör eller fadder, erbjuda tillfälligt arbete eller praktik, 

bjuda in till studiebesök eller verka som mentor eller språkvän.  

För kommunens fortsatta tillväxt och utveckling är det viktigt att företag vill etablera sig i 

Eskilstuna. Därför satsar Eskilstuna kommun på att erbjuda en konkurrenskraftig 

etableringsprocess med effektiv och hög servicenivå. I ett första steg samlas tjänstepersoner från 

berörda kommunala förvaltningar och bolag tillsammans med företagen i samordningsmöten för 

att ge företagen vägledning i deras ärenden på ett så effektivt sätt som möjligt.  

Anständiga arbetsvillkor är prioriterat inom Eskilstuna kommunkoncern som tar ansvar för att 

varje medarbetare har en god arbetsmiljö samt arbetar förebyggande för att minska risken att 

medarbetare drabbas av ohälsa på grund av sitt arbete. 

Kommunkoncernövergripande styrdokument för vidare läsning och förståelse 

 

 Översiktsplan 2030 

 Plan för näringsliv och arbete  

 Avsiktsförklaringen Affärsplan Eskilstuna  

 Näringspolitisk beredningsrapport  

 Medarbetarpolicy för Eskilstuna Kommunkoncern  

 Plan för trygghet och inkludering 

 Policy för jämlik hälsa och social hållbarhet 

 Handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2017-2021 
 



 
 

 
 

 
 

Mål 9. Hållbar industri, innovationer och 

infrastruktur 
Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och 

hållbar industrialisering och främja innovation. 

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden och förväntas öka till 70 procent till år 

2050. Det blir alltmer viktigt att främja en hållbar industriell utveckling, ge allmän tillgång till 

hållbara energitjänster och öka tillgången till hållbara transportsystem  

Målet handlar därför om hur vi bygger vår infrastruktur, driver industrialisering och innovation.  

En hållbar och motståndskraftig infrastruktur - regional och gränsöverskridande, med fokus på 

ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla - avser stödja ekonomisk utveckling och 

människors välbefinnande.  

Till 2030 är bl.a. målsättningen att avsevärt öka industrins andel av sysselsättning och BNP samt 

rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, med effektivare 

resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser. Likaså att 

uppmuntra innovation och väsentligt öka det antal personer som arbetar med forskning och 

utveckling. Agendan avser också att väsentligt öka tillgången till informations och 

kommunikationsteknik samt eftersträva allmän tillgång till internet i de minst utvecklade länderna 

senast 2020. 

Detta mål påverkar, och påverkas av, dessa målsättningar: 

 

 

Inriktning för Eskilstunas arbete  

Eskilstunas målsättning är att vara en attraktiv del av regionen Stockholm Mälardalen vilket bland 

annat möjliggörs genom goda och hållbara kommunikationer. 

Eskilstuna kommun ansvarar för trafik- och infrastrukturplanering där kommunen är väghållare. 

Regional infrastrukturplanering sker i samverkan mellan kommunen och Regionförbundet 

Sörmland, som upprättar länsplaner för den statliga regionala transportinfrastrukturen. 

Eskilstuna kommun påverkar även den nationella transportinfrastrukturen som Trafikverket 

ansvarar för, genom samarbete med 4 Mälarstäder, Mälardalsrådets ”En bättre sits” och 
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Regionförbundet Sörmland. Kommunen deltar i Trafikverkets åtgärdsvalsstudier för regionala och 

nationella stråk och samverkar kring viktiga stråk som Svealandsbanan, Eskilstuna-Västerås, Oslo-

Stockholm. 

Eskilstuna har ett av landets bästa logistiklägen. Genomtänkta logistiklösningar effektiviserar 

transporterna och viktiga satsningar har gjorts genom att etablera Eskilstuna Kombiterminal och 

Eskilstuna Logistikpark. Syftet med kombiterminalen är att underlätta omlastning mellan tåg och 

lastbil och därmed gynna långväga godstransporter på järnväg. Kommunen har även byggt ett 

stickspår från Svealandsbanan in i Eskilstuna Logistikpark vilket främjar tågtransporter för företag 

inom området.  

Infrastruktur handlar också om informations- och kommunikationsteknik och i Eskilstunas 

strategiska plan för bredband framgår att 100 % av Eskilstunas invånare på sikt ska beredas tillgång 

till  

100 Mbit/s fast bredband. Kommunens energibolag äger kommunens stadsnät men har 

tillsammans med Strängnäs, Västerås och Hallstahammar bildat ett gemensamt driftbolag för att 

tillsammans utveckla stadsnätet. 

Ett fokusområde i näringslivets och kommunens samarbete Affärsplan Eskilstuna, är 

automatisering och digitalisering av industrin, där arbetsgrupper tar initiativ för att anamma 

digitaliseringens möjligheter för tillväxt och fler jobb. Eskilstuna kommun stöder exempelvis 

MITC - Mälardalens Industrial Technology Center - som utvecklar industri, akademi och samhälle 

genom att omsätta akademins kunskaper i industriföretagens verksamheter och fungerar som 

mäklare mellan akademi och näringsliv för att föra den industriella utvecklingen framåt. 

Kommunen stöder också projektet MITC 4.0. som ska utveckla Eskilstuna och Mälardalsregionen 

som ett centrum för produktionsutveckling. Målsättningen är bland annat att attrahera tillverkning 

av stora serier, d.v.s. sådant som tidigare flyttats utomlands på grund av konkurrensskäl.   

Kommunkoncernövergripande styrdokument för vidare läsning och förståelse  

 

 Översiktsplan 2030 

 Strategisk plan för bredband i Eskilstuna kommun 

 Trafikplan 2013-2017 för Eskilstuna kommun 

 Cykelplan för Eskilstuna kommun 
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 Policy för jämlik hälsa och social hållbarhet 

 Handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2017-2021 
 
 
 



 
 

 
 

 

   

Mål 10. Minskad ojämlikhet 
Minska ojämlikheten inom och mellan länder. 

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende av t.ex. kön, sexuell 

läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning och härkomst, som grund 

för en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt som politiskt inflytande i samhället.  

Utbildning av god kvalitet för alla, genom hela livet är en nyckel för ett demokratiskt samhälle och 

att främja jämlikhet och jämställdhet.. Jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt är centralt i 

arbetet med att åstadkomma större jämlikhet i samhället. Likaså är frihet från våld i alla former är 

en grundförutsättning för att kunna bygga upp ett hållbart samhälle 

Målsättningen är att verka för att alla blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. 

Också att ge likvärdig tillgång till offentligservice och till förhållanden som främjar en god hälsa, 

främjar god livskvalitet och möjligheter till försörjning även för människor med begränsade 

resurser. 

I målen framgår också att man kommit överens om att underlätta en ordnad, säker, reglerad och 

ansvarsfull migration och rörlighet av personer, inklusive genom planerad och väl fungerande 

migrationspolitik. 

Detta mål påverkar, och påverkas av, dessa målsättningar: 

 

 

Inriktning för Eskilstunas arbete  

Eskilstunas vision och målsättning är att vara jämställd, välkomnande, inkluderande och tro på 

människors förmågor och alla som kommer i kontakt med Eskilstuna kommuns verksamheter ska 

bemötas med respekt. Kommunen har i uppdrag att verka för att alla människor ska kunna uppnå 

delaktighet och jämlikhet i samhället och för att alla barns rätt tas till vara. Kommunen ska 

motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etnisk ursprung, 

språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra 

omständigheter som gäller för den enskilde personen.  
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Kommunens inriktning för minskad ojämlikhet och för att skapa jämlika villkor finns uttryckt i 

policy för jämlik hälsa och social hållbarhet, plan för tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning samt i plan för jämställdhet.  

Barnets rättigheter är grunden för arbetet och framförallt de fyra artiklarna i FN:s barnkonvention 

som handlar om att inget barn får diskrimineras, barnets bästa gäller alltid, alla barn har rätt till liv, 

överlevnad och utveckling och att alla barn ska komma till tals. 

Eskilstuna kommun följer FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. Det innebär bland annat innebär att invånare, brukare och kunder ska kunna 

ta del av kommunens lokaler och verksamheter på likvärdiga villkor och kommunen som 

arbetsplats ska vara tillgänglig för medarbetare och arbetssökande. Tillgänglighetsfrågorna är en 

naturlig del i det dagliga arbetet och ökad tillgänglighet är en grundläggande förutsättning för att 

uppnå jämställdhet och mångfald. 

Kommunen arbetar aktivt med HBTQ-frågor för att öka kompetensen och kunskapen hos 

medarbetarna som rör frågor om homosexuella, bisexuella och transpersoner. Arbetsplatserna har 

verktyg som bidrar till att de systematiskt arbetar med verksamhetsförbättringar inom HBTQ-

området och ett antal verksamheter har HBTQ-certifierats. 

Eskilstuna kommun ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla den egna 

kulturen och det egna språket. Eskilstuna ingår i ett finskt förvaltningsområde och har ett särskilt 

ansvar att värna om det finska språkets ställning. Det innebär att kommunen erbjuder 

förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller delvis på finska och man har rätt att använda finska 

i sina kontakter med kommunen. Sedan 2015 pågår ett utvecklingsarbete med målet att nå romsk 

delaktighet och inflytande. Syftet är att minska förtroendeklyftan mellan samhället och romer, 

skapa trygghet och tillit till kommunens verksamheter samt motverka utanförskap. Arbetet har sin 

utgångspunkt i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt den nationella strategin för 

romsk inkludering 2012-2032. 

Kommunkoncernövergripande styrdokument för vidare läsning och förståelse 
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 Plan för jämställdhet 2018-2024 

 Plan för trygghet och inkludering 
 

  

 

 

  

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Pages/ny-lag-om-nationella-minoriteter.aspx
http://www.romskinkludering.se/Sv/uppdrag/Pages/default.aspx
http://www.romskinkludering.se/Sv/uppdrag/Pages/default.aspx


 
 

 
 

 

Mål 11. Hållbara städer och samhällen 
Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och 

hållbara. 
Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden och till år 2050 väntas andelen ha stigit 

till 70 procent. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt men kan också 

bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen 

till städer ställer därför nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt 

hållbart sätt. 

I en hållbar stadsutveckling är målsättningen bland annat att säkerställa att alla har tillgång till 

fullgoda och ekonomiska överkomliga bostäder och grundläggande tjänster. Likaså tillgång till 

hållbara transportsystem, inkluderande grönområdet och offentliga platser. Städernas negativa 

miljöpåverkan ska minskas och världens kultur- och naturarv ska skyddas. 

Kapaciteten för en mer deltagandebaserad hållbar planering och förvaltning ska förbättras vilket 

också kräver samarbeten och styrning mellan sektorer i flera nivåer samtidigt. 

Detta mål påverkar, och påverkas av, dessa målsättningar: 

 

 

Inriktning för Eskilstunas arbete  

Eskilstunas målsättning och vision är att vara en ledstjärna i arbetet att skapa miljösmarta, 

jämställda och vackra städer med trivsamma samhällen och levande landsbygd som stimulerar goda 

möten, innovationer och upplevelser. 

Det viktigaste verktyget för att skapa hållbara städer och samhällen är översiktsplanen som talar 

om hur vi långsiktigt säkerställer en hållbar mark- och vattenanvändning i Eskilstuna. I 

översiktsplanen framgår var bland annat bostäder, verksamheter, infrastruktur och grönområden 

ska finnas. Översiktsplan 2030 har ett antal vägledande principer som ska styra mot mer hållbar 

utveckling. Den aktualitetsprövas varje mandatperiod och revideras om det behövs. 

En utbyggnadsstrategi tas fram, baserad på översiktsplanen, där man prioriterar vilka områden som 

ska utvecklas först. Det kan vara planer för bostäder, samhällsfastigheter och näringsliv som 

prioriteras.   
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För att vara säker på att vi utvecklar både nya och befintliga områden på ett långsiktigt hållbart sätt 

har Eskilstuna arbetat fram ett hjälpmedel genom dokumentet ”Metod för hållbar stadsutveckling”. 

Arbetsmetoden syftar till att samla berörda aktörer både inom och utom kommunkoncernen i 

tidigt skede av ett platsutvecklingsprojekt för att gemensamt uppmärksamma och prioritera vilka 

hållbarhetsmål som är särskilt viktiga att uppnå i det specifika projektet. 

Kommunfullmäktige i Eskilstuna antar strategiska planer som gäller hela kommunkoncernen och 

under de globala målsättningarna för hållbara städer och samhällen möter Eskilstuna kommun upp 

med strategiska planer för majoriteten av delmålen. Planerna uppdateras löpande och kompletteras 

med hur de bidrar till att uppfylla de globala delmålen. 

 Bostadsförsörjningsplanen ska säkerställa tillgång till bostäder i Eskilstuna.  

 Trafikplan, cykelplan och kollektivtrafikplanen ska tillsammans bidra till ett hållbart 
transportsystem som ökar andelen hållbara transportslag till 60 procent av det totala 
resandet. Trafiksäkerhetsplanen syftar till att öka säkerheten i transportsystemet.  

 Nya metoder för medborgardialog som ska borga för att alla invånare ska ha möjlighet att 
delta arbetet med att utveckla städer och tätorter i Eskilstuna tas fram under 2018.  

 En grönplan och riktlinjer för kulturmiljö ska tillsammans med det kulturpolitiska 
programmet bidra till att skydda och utveckla natur- och kulturvärden. 

 En klimatanpassningsplan ska tas fram i syfte att göra Eskilstuna mer motståndskraftigt 
mot effekter av ett förändrat klimat. 

 Avfallsplanen hanterar frågor kring minimering av rest avfall, ökat återbruk och minskad 
nedskräpning.   

 Grönplanen ska säkerställa tillgång till grönområden i tätorterna.  

 Trygghetsplanen ska säkerställa att invånare känner sig trygga i Eskilstuna. 

 Arbetet med stadsvisionen, stadsdelsutvecklingsplaner, stadsläkningsprojekt och 
utvecklingsplaner för utpekade tätorter ska tillsammans med en plan för utveckling av 
landsbygden säkerställa en positiv utveckling för hela Eskilstuna.  

Kommunkoncernövergripande styrdokument för vidare läsning och förståelse 

 

 Översiktsplan 2030   

 Bostadsförsörjningsprogrammet inklusive strategi för sociala bostäder (ny 2018)  

 Avfallsplan för Eskilstuna kommun 2018-2022 

 Grönplan (under utarbetande) 

 Riktlinjer för dagvattenhantering inom Eskilstuna kommun 

 Trafikplan 2013-2017 för Eskilstuna kommun 

 Cykelplan för Eskilstuna kommun 

 Kollektivtrafikplan (under utarbetande) 

 Strategi för Eskilstuna kommunkoncerns stadsdelsutveckling 

 En levande landsbygd – Handlingsplan för landsbygdsutveckling 2012-2015 

 Plan för trygghet och inkludering 

 Kulturpolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern 2016-2021 

 Policy för jämlik hälsa och social hållbarhet  

 Plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2017-2021 

 Arkitektur Eskilstuna (under framtagande) 
 

 
 



 
 

 
 

  

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion   
Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.  
Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är en nödvändighet 

för att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa. En effektiv 

användning av resurser och hänsyn tagen till ekosystemtjänster som är nödvändiga för 

försörjningen innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom 

ökad konkurrenskraft, näringslivsutveckling, ökad sysselsättning och förbättrad hälsa. 

Hållbar konsumtion och produktion är en tvärgående fråga som kompletterar andra mål och för att 

ställa om behövs en rad åtgärder genomföras på olika nivåer och av olika aktörer. En hörnsten är 

utbildning och en annan information, där lättillgänglig information som t.ex. miljömärkning, 

konsumentupplysning och produktinformation möjliggör för konsumenter och andra aktörer att 

göra hållbara val. 

Målsättningarna är bl.a. att genomföra det av FN antagna ramverket 10YFP för hållbar 

konsumtion och produktion, uppnå ett effektivt nyttjande av naturresurser, halvera det globala 

matsvinnet samt uppnå en miljövänlig hantering av kemikalier och avfall. Företag ska också 

uppmuntras att införa hållbara metoder och integrera hållbarhetsinformation i sin 

rapporteringscykel och målet är att främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder. 

 

Detta mål påverkar, och påverkas av, dessa målsättningar: 

 
  

 
Inriktning för Eskilstunas arbete  
Allt vi människor gör har en inverkan på miljön på något sätt. Människan lever idag som om vi 
hade 1,6 planeter för att ta fram alla resurser och absorbera våra utsläpp. Om alla levde som vi i 
Sverige skulle det behövas 4,2 planeter. Eskilstuna driver miljöarbetet längre än de flesta andra 
städer och vill vara en förebild inom miljöområdet. Eskilstunas vision beskriver en framtid där det 
är lätt att leva klimatsmart och ha en medveten livsstil. Modiga innovationer, hållbart företagande 
och tillgång till närproducerade produkter är exempel på områden där Eskilstuna har ambition om 
att vara ledande.  
För en hållbar produktion vill kommunens stimulera en cirkulär ekonomi, som kortfattat kan 

beskrivas som affärsprocesser som bygger på resurseffektiva och giftfria tekniska och biologiska 

kretslopp, delandeekonomi etc. Insatser för cirkulär ekonomi finns bland annat med i samarbetet 
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Affärsplan Eskilstuna, men det kanske tydligaste exemplet är återbruksgallerian ReTuna som är ett 

innovativt koncept för hållbar konsumtion och som har satt Eskilstuna på världskartan.  

Vid ReTuna ligger en återvinningscentral i anknytning till butikerna som säljer återbrukade och 

återvunna produkter. Här finns också ett café samt konferens, event och utbildningar inom 

återvinning, återbruk och design. Inriktningen i Eskilstuna är att minska uppkomsten av avfall, 

satsa på återbruk och återvinning av material. Kommunen provar också att använda nya digitala 

verktyg för att engagera kommuninvånarna och underlätta en miljösmart konsumtion.  

När det gäller hållbar konsumtion kan frågan delas upp mellan kommunorganisationens egen 

konsumtion, där upphandling och inköp är centrala frågor, och kommuninvånarnas konsumtion, 

där kommunen har mindre rådighet. 

Kommunen som organisation är en stor konsument av varor och tjänster och kan tillsammans 

med övriga offentliga sektorn påverka marknaden i riktning mot mer hållbara produkter. 

Upphandling, där sociala och miljömässiga värden ligger som grund, är kommunens viktigaste 

verktyg för att bidra till en hållbar konsumtion.  

Kommunorganisationens egna kök, restauranger och caféer är KRAV-certifierade, ca 50 procent 

av maten är ekologisk (2018) och inriktningen är att servera klimatsmart mat, t ex genom 

vegetariska rätter, att minska matsvinnet och att öka andelen lokalproducerade livsmedel. Ett 

exempel på cirkulär ekonomi är kommunens hantering av begagnade möbler och hjälpmedel. För 

att kommunkoncernens nästan 9000 medarbetare ska få grundläggande miljökunskaper genomgår 

de utbildningen Uppdrag Miljösmart. 

Skolan har en viktig roll för att öka kunskaperna om konsumtion och miljö hos barn och unga. 

Konsumentvägledningen och energi- och klimatrådgivningen är viktiga funktioner för att sprida 

information och ge rådgivning till kommuninvånarna.  

Eskilstuna har i samarbetet 4 Mälarstäder medverkat till att ta fram en handlingsplan för klimat och 

konsumtion, som fokuserar på utbildnings- och informationsinsatser, cirkulär ekonomi, återbruk, 

minskning av den fossila plastanvändningen och upphandling. 

Kommunkoncernövergripande styrdokument för vidare läsning och förståelse 

 

 Klimatplan 2020 

 Avfallsplan för Eskilstuna kommun 2018 - 2022 

 Riktlinjer för upphandling och inköp i Eskilstuna kommun 

 Kemikalieplan för Eskilstuna kommunkoncern 2019-2021(under utarbetande) 
 Plan för hållbar livsmedelsförsörjning (under utarbetande) 

 Grönplan (under utarbetande) 

 Avsiktsförklaringen Affärsplan Eskilstuna  

 4 Mälarstäder: Handlingsplan för klimat och konsumtion (under utarbetande) 
 

 



 
 

 
 

 

 

Mål 13. Bekämpa klimatförändringen 
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess 

konsekvenser.  

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En stor andel av de ökade utsläppen av 

växthusgaser i atmosfären kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi 

som kol och olja, men även på andra sätt, till exempel genom jordbruk eller framställning av 

cement.  Som följd av de ökade utsläppen riskerar vi gå mot en genomsnittlig global uppvärmning 

som överstiger två grader Celsius, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, 

havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och med ökad risk för 

väderrelaterade naturkatastrofer.  

Målet om att begränsa klimatpåverkan kan nås genom att integrera klimatåtgärder i politik, 

strategier och planering, och att förbättra förutsättningarna för medborgare att leva klimatsmart, 

genom att förbättra utbildningen, medvetenheten vad gäller begräsningarna av 

klimatförändringarna och dess konsekvenser.  

Eftersom utvecklade länder har bidragit till klimatförändringar i högre grad än mindre utvecklade 

länder, och därigenom har kunnat bygga upp sitt välstånd, så finns det på global nivå 

överenskommelser om att utvecklade länder ska hjälpa till att finansiera utvecklingsländernas 

behov av meningsfulla begränsningsåtgärder. 

Detta mål påverkar, och påverkas av, dessa målsättningar: 

 

 

Inriktning för Eskilstunas arbete 

Eskilstuna arbetar med målet att vara en fossilfri kommun år 2050 och att det som 

kommuninvånare ska vara lätt att leva klimatsmart och ha en modern medveten livsstil. Denna 

målsättning finns tydligt uttalad i kommunens viktigaste styrdokument som Eskilstunas vision 

2030, Översiktsplanen och Klimatplanen.  
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Det innebär att: 

 Vi ska ha effektiv användning av energi och minskad energiförbrukning per invånare 

 Vi ska drastiskt minska användningen av fossila bränslen och el för uppvärmning 

 Vi ska minska utsläppen från transporter genom att gå, cykla och åka kollektivt på 
bilresandets bekostnad, och genom att gå över till en fossilfri fordonsflotta 

 

Klimatpåverkan från vår kost och konsumtion ska minska 

Kommunkoncernen ska föregå som gott exempel i miljöarbetet, och för kommunens egna 

verksamheter är målet att år 2020 inte längre ge något nettotillskott av växthusgaser till atmosfären. 

Dessutom ska kommunen vara oberoende av fossila bränslen och ha en effektiv energianvändning 

som är baserad på förnybara energikällor. Detta syns till exempel i att kommunen arbetar för att 

öka användningen av el och biogas i busstrafiken. Hälften av kommunens elförbrukning kommer 

från egenproducerad sol- och vindkraft. Kommunen satsar även på att i högre utsträckning ställa 

krav vid inköp av varor och tjänster, så att detta överensstämma med klimatmålen.   

Att minska klimatpåverkan från den bebyggelse som redan finns kan vara svårt. Därför är arbetet 

med planering för ny bebyggelse och infrastruktur en viktig del av klimatarbetet. Genom att satsa 

på god tåginfrastruktur för personresor och gods, en smart bebyggelsestruktur och energieffektiva 

bostäder ska det bli lätt att leva klimatsmart i Eskilstuna.  

Eskilstuna kommunkoncern vill inspirera och involvera medborgare i klimatarbetet.  Det sker 

genom service, information och kampanjer som till exempel genom eventen Earth Hour och 

Världsmiljödagen. Fler cykelvägar, cykelkampanjer och gratis lånecyklar samt laddplatser, 

lättillgänglig sortering och färgsortering av avfall, stadsodlingsplatser och stöd av kommunens 

energi- och klimatrådgivare är några exempel. 

När det gäller anpassning till klimatförändringarnas konsekvenser finns utredningar och 

planeringsunderlag som bland annat visar vilka konsekvenser skyfall kan ge. Inom kommunens 

grönplan lyfts vikten av bevara och utveckla parker och träd i stadsmiljön så de kan bidra till att 

hantera de konsekvenser klimatförändringarna ger. 

Kommunkoncernövergripande styrdokument för vidare läsning och förståelse 

 

 Klimatplan för Eskilstuna  

 Miljöpolicy för Eskilstuna kommunkoncern 

 Översiktsplan 2030 

 Utbyggnadsstrategi i Eskilstuna 

 Handlingsplan för infrastruktur - 4 Mälarstäder  

 Trafikplan 2013-2017 för Eskilstuna kommun 

 Cykelplan för Eskilstuna kommun 

 Kollektivtrafikplan (under utarbetande) 

 Arkitektur Eskilstuna (under utarbetande) 
 



 
 

 
 

 

Mål 14. Hav och marina resurser   
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att 

uppnå en hållbar utveckling. 
Havens fiskebestånd är överutnyttjade och därför krävs en global ansträngning i syfte att vidta 

åtgärder som främjar återuppbyggnaden av hotade bestånd. Havens resurser har stor betydelse för 

global utveckling, inklusive fattigdomsbekämpning. Vattenbruket har i det här avseendet en 

nyckelroll och är en del i att trygga livsmedelsförsörjningen, under förutsättning att det sker 

hållbart. 

Målsättningen är att skydda och restaurera kust och havsområden för att bevara biologisk mångfald 

och fiskeresurser, men också stärka motståndskraften mot klimatförändringar.  

Alla föroreningar, i synnerhet från landbaserad verksamhet, ska minskas avsevärt men också marint 

skräp, inklusive mikroplaster. Havsförsurningen ska åtgärdas och överfiske ska stoppas. Målet är 

också att åstadkomma ett hållbart nyttjande av marina resurser genom hållbar fiskeförvaltning, 

vattenbruk och turism. Allt i syfte att uppnå friska och produktiva hav. 

Detta mål påverkar, och påverkas av, dessa målsättningar: 

 

 

Inriktning för Eskilstunas arbete  

Eskilstuna kommun bidrar till arbetet med hav och marina resurser genom god vattenförvaltning 

så att kommunens påverkan på Östersjön via Mälarens utlopp minimeras.  

Detta sker genom effektiv avloppsvattenrening, tillsyn av enskilda avloppsanläggningar, hållbar 

dagvattenhantering och information till invånare och verksamheter om hur vi påverkar Östersjön. 

Det sker också genom en plan för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till befintlig 

bebyggelse.  

 

Fosfor och kväveläckage är näringsämnen som bidrar till övergödning av Östersjön och 

kommunen utreder metoder för återföring av näringsämnet fosfor på produktiv mark. 

Tillsynsmyndigheten i Eskilstuna kommun genomför tillsynsprojekt med inriktning på de 

jordbruksmarker där risken för fosfor och kväveläckage är extra stor eller där läckage sker till sjöar 

och vattendrag som är känsliga.  Tillsynsmyndigheten har också fokus på miljöfarliga verksamheter 

där det finns en risk att miljöskadliga ämnen hamnar i Eskilstunaån. Genom att informera och 
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komma i dialog med lantbrukare och markägare verkar myndigheten för att öka kunskapen om ett 

hållbart jordbruk.  

Eskilstuna kommun har en kemikalieplan som tar ett helhetsgrepp om kemikaliefrågan i egna 

verksamheter då planen systematiserar arbetet för att minska miljö- och hälsoriskerna från särskilt 

farliga ämnen i material, produkter och varor. På så sätt minskar risken att farliga ämnen spolas ner 

i avloppet och vidare ut i miljön. Likaså bidrar Eskilstunas avfallsplan till att skapa system och 

metoder så att allt avfall tas om hand och ingenting hamnar i våra hav.  

 

Kommunen bidrar också till bättre vattenkvalitet i Östersjön genom att delta i lokala och regionala 

projekt där syftet är att minska användningen av plast som kan leda till ökad mängd mikroplaster i 

våra vatten.  

Kommunkoncernövergripande styrdokument för vidare läsning och förståelse 

 

 Översiktsplan 2030 

 Vattenplan 2015-2021 för Eskilstuna kommun 

 Riktlinjer för dagvattenhantering inom Eskilstuna kommun 

 Dagvattenplan (under utarbetande) 

 Plan för dricksvatten och avlopp för Eskilstuna kommun 2017-2026 

 Avfallsplan för Eskilstuna kommun 2018-2022 

 Kemikalieplan för Eskilstuna kommunkoncern 2019-2021 

  
 

  



 
 

 
 

 

Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald 
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem 

och hejda förlusten av biologisk mångfald. 
Biologisk mångfald är en avgörande grund för jordens livsuppehållande system och vår nuvarande 

och framtida välfärd vilar på denna grund. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, 

energi, vatten, mineraler, läkemedel och förnyelsebara råmaterial utan att undergräva biologisk 

mångfald och genom att hållbart nyttja ekosystemtjänster och samtidigt minska utsläppen av 

växthusgaser är viktiga utmaningar.  

Målsättningen är bl.a. att bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och i sötvatten. 

Likaså att främja hållbart brukande av skogar, bekämpa ökenspridning och bevara 

bergsekosystemen samt deras biologiska mångfald för att öka deras förmåga att producera nytta för 

en hållbar utveckling. För att skydda och förebygga utrotning av hotade arter ska omedelbara 

åtgärder genomföras som minskar förstörelsen av naturliga livsmiljöer, stoppar tjuvjakt och handel 

med skyddade djur och växtarter samt förhindra införseln av invasiva främmande arter. 

Detta mål påverkar, och påverkas av, dessa målsättningar: 

 

 

Inriktning för Eskilstunas arbete  

Eskilstuna har som målsättning att ta globalt ansvar för klimat och miljö och nationellt vara en 

ledande kommun inom miljöområdet. Häri ligger också att värna om ekosystem och biologisk 

mångfald. Det ska ske genom att skydda artrika naturområden där många av arterna är sällsynta 

eller blir färre. Även områden med naturmiljöer som är speciella för vårt landskap ska skyddas 

eftersom vi har särskilt stort ansvar för dem i ett globalt perspektiv.  

Naturvården ska anpassas till de olika livsvillkor som råder på olika platser i landskapet.  

Naturmiljöer med lång generationstid, som gamla skogar och betesmarker med ädellövträd, är 

särskilt viktiga att skydda eftersom de inte kan ersättas. Skyddet sker genom att bilda naturreservat, 

biotopskyddsområden eller upprätta naturvårdsavtal, efter att värdena dokumenterats. Eskilstuna 
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har nitton naturreservat och Eskilstuna kommun förvaltar åtta av dem genom att sköta dem 

regelbundet och med bestämda mål för bevarande och utveckling. 

Kommunen ansvarar även för att ta hänsyn till ekologiska värden och funktioner i skötseln av den 

egenägda skogen, även om den inte är klassad som naturreservat, för att inte utarma den biologiska 

mångfalden. 

Det är viktigt att växter och djur kan sprida sig och inte isoleras.  

I Eskilstuna ska vi i planeringen styra samhällets utbyggnad till platser som inte leder till att 

biologiskt viktiga och värdefulla områden eller förbindelser skadas och utarmas. Gröna stråk i 

landskapet underlättar för organismerna att spridas och förflytta sig, därför behöver de värnas och 

ibland förstärkas. Det sker genom att ta hänsyn till stråken i planeringen av ny bebyggelse och nya 

vägar.  

Kommunen verkar för att komplettera och förstärka spridningsvägar, ta bort eventuella hinder för 

spridning och restaurera kantzoner som till exempel skogsbryn. Likaså vårda värdefulla träd, 

plantera nya träd och buskar, anlägga dammar och våtmarker och återställa hur vattnet tidigare har 

runnit och ta bort vandringshinder för fisk, där det går. Vid ny byggnation kan planteringar 

utformas så att de stärker befintlig grönstruktur och ekosystemtjänster, t ex med trädrader, gröna 

tak och öppna dagvattenlösningar. 

Stora problem kan dock uppstå när främmande arter sprider sig i miljön och orsakar problem för 

inhemska växter och djur, ekosystem och även för människors hälsa och för samhället. 

Främmande arter som hotar den biologiska mångfalden kallas för ”invasiva främmande arter” och 

ska i första hand bekämpas om de har stor negativ påverkan och ifall bekämpningen kan ske med 

rimlig insats. 
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Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen 
Främja fredliga och rättvisa samhällen för hållbar utveckling, samt bygga upp 

effektiva och inkluderande institutioner på alla nivåer. 
Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. 

Våld i alla dess former är ett av de största hoten mot utveckling, både hos individer och samhällen, 

då det raserar den mellanmänskliga tillit och sociala sammanhållning som är grunden för ett 

inkluderande samhälle. Att minska och förebygga våld, särskilt mot kvinnor och flickor, liksom 

konfliktsvåld är en viktig utmaning för 2030-agendan.  

Man har också kommit överens om att säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och 

representativt beslutsfattande på alla nivåer samt att säkerställa en allmän tillgång till information 

och också skydda grundläggande friheter. Det kan handla om att genomdriva icke-diskriminerande 

lagstiftning och politik för en hållbar utveckling.  

Lika möjligheter att utöva inflytande och lika möjligheter att utkräva ansvar över fattade beslut 

krävs för ett transperent och rättsäkert samhälle. Målsättningen är därför att minska alla former av 

våld överallt, bekämpa alla former av organiserad brottslighet, bekämpa terrorism samt minska alla 

former av korruption och mutor.  

Detta mål påverkar, och påverkas av, dessa målsättningar: 

     
     

Inriktning för Eskilstunas arbete  

Eskilstunas målsättning och ambition är att vara en stad där människor känner tillit, trygghet, 

gemenskap och framtidstro. Många av dagens samhällsutmaningar är komplexa, problemen är 

gemensamma och måste därför också lösas gemensamt. 

Eskilstuna kommuns kommunikationspolicy slår fast att invånare ska uppleva att det är lätt att ha 

insyn i och vara delaktig i den demokratiska processen.  

Medborgardialog används inom kommunkoncernen och är viktigt för demokratin. Digitalisering 

och ny teknik skapar möjligheter att involvera människor genom individanpassade former för 

delaktighet. Dialogerna bidrar till bättre beslutsunderlag, stärker tillit och delaktighet och används 

vid alla frågor som har långsiktig påverkan på samhället och berör boende både direkt, eller 

indirekt.  
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Föreningslivet bidrar till att skapa tillit och förtroende genom att bjuda in till sociala nätverk och 

aktiviteter. Att känna delaktighet är grundläggande för människors välbefinnande och hälsa, samt 

ett välmående civilsamhälle. Eskilstuna kommun stödjer därför föreningslivet genom till exempel 

kontant stöd och lokalhyressubventioner.  

Företrädare för det offentliga har ett har ett särskilt ansvar mot invånare. Professionalitet, 

opartiskhet och saklighet i all kommunal verksamhet bidrar till att skapa tillit. Eskilstuna kommun 

har nolltolerans mot alla former av korruption. Medarbetare ska aldrig agera på ett sådant sätt att 

förtroendet för kommunen riskerar att rubbas. 

Eskilstuna kommun arbetar med stadsdelsutveckling på flera plan och arbetet bygger på 

delaktighet. Genom samarbeten och dialog med boende och lokala aktörer skapas aktiviteter för att 

stärka den egna stadsdelen. Vidare är Eskilstunas målsättning att stärka den fysiska miljön genom 

att koppla ihop områden och stadsdelar med stråk, nya varierade bostäder samt service som bidrar 

till integration och motverkar utanförskap.  

Trygghetsarbetet i Eskilstunas prioriterade områden bygger på förenande av tre perspektiv, 

integration, trygghet och stadsdelsutveckling som alla ligger till grund för planen ”Plan för trygghet 

och inkludering”. Planen lyfter fram behovet av välvårdade och attraktiva områden, behovet av 

partnerskap mellan kommun, näringsliv och civilsamhälle, samt behovet av att få fler i jobb och 

höjd utbildning för att skapa trygghet och inkludering på lång sikt. 

Eskilstuna kommun och polisen har tecknat en samverkansöverenskommelse för det gemensamma 

arbetet med att skapa en trygg och säker kommun. Polisen och Eskilstuna kommun fokuserar 

tillsammans på bland annat att förebygga brott och kriminella gängbildningar bland unga, att 

minska våldet i offentlig miljö och krogmiljö samt öka tryggheten i offentlig miljö. Polisen och 

kommunen har också undertecknat två medborgarlöften med löftet att bland annat vara 

närvarande, tillgängliga och synliga, att arbeta strukturerat med att förebygga att unga lockas till 

kriminalitet samt genomföra gemensamma trygghetsvandringar. 
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Mål 17. Genomförande och globalt partnerskap 
Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för 

hållbar utveckling. 
Det kommer att behövas ett intensivt globalt engagemang till stöd för genomförandet av agendan. 

Ett multi-aktörsperspektiv genomsyrar 2030-agendan och kommer även att krävas vid 

genomförandet. Regeringar, den privata sektorn, det samlade civilsamhället, FN-systemet och 

andra aktörer måste samverka för att nå de resultat vi har föresatt oss att nå genom 2030-agendan. 

Genomförandet kräver mobilisering av ekonomiska resurser, kapacitetsuppbyggnad och överföring 

av miljövänlig teknik och 2030-agendan bygger på en anda av global solidaritet och fokuserar 

särskilt på behoven hos de fattigaste och mest sårbara människorna.  

Målsättningarna för att nå framgång handlar om finansiering, teknologi, kapacitetsuppbyggnad, 

handel, politisk och institutionell samstämmighet, partnerskap samt data, övervakning och 

ansvarsskyldighet. 

Inriktning för Eskilstunas arbete 

Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030.  

I Eskilstuna kommunkoncern har vi identifierat samarbeten som en framgångsfaktor och 

samverkan sker mellan många olika aktörer på både internationell, nationell och lokal nivå i både 

förvaltningar och bolag.  

Oavsett om vi talar om stora eller små, rika eller fattiga länder, kommuner, företag, föreningar eller 

enskilda individer kan vi genom vårt medvetna agerande göra stor positiv skillnad både lokalt och i 

andra delar av världen. 

Agenda 2030 ska genomföras med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst 

förutsättningar med orden – ” Ingen ska lämnas utanför!” som uttalades av FNs generalsekreterare 

Ban Ki-moon. Den svenska regeringen har uttryckt att ”det är av särskilt stor betydelse att Agenda 

2030 genomförs på lokal och regional nivå genom att kommuner, samverkansorgan, landsting, 

länsstyrelser och andra statliga myndigheter verkar och samråder med exempelvis näringslivet, 

arbetsmarknadens parter och civilsamhället.” 

Genom samverkan och kunskapsutbyten tar vi ansvar för att bidra till en god utveckling från vår 

plats på jorden. 
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Här är några exempel: 

 

4 Mälarstäder 

Västerås, Eskilstuna, Enköping och Strängnäs hör till en stark tillväxtregion där det i dag bor cirka 

325 000 invånare.  De fyra Mälarstäderna samarbetar för att bli en ännu starkare part i västra delen 

av regionen Stockholm - Mälardalen. 

Samarbetet handlar bland annat om att värna den gemensamma resursen Mälaren, att förbättra 

kommunikationerna, skapa attraktivt boende, hållbar tillväxt och energianvändning samt att 

utveckla arbetsmarknaden.  

SEKOM – Sveriges ekokommuner  

Föreningen Sveriges Ekokommuner är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner, landsting 

och regioner i form av en ideell förening för hantering av gemensamma strategiska frågor av 

betydelse för en långsiktig hållbar utveckling. Som medlem bidrar man som kunskapsförmedlare av 

goda lokala exempel och stimulerar erfarenhetsutbyte mellan lokala aktörer nationellt och 

internationellt.  

Klimatkommuner 

Klimatkommunerna är en förening för kommuner, landsting och regioner där medlemmarnas 

klimatarbete ligger i framkant i Sverige och världen, med tuffa klimat- och energimål och ambitiösa 

åtgärder. 

Fairtrade City 

Eskilstuna är en diplomerad Fairtrade City då vi engagerar oss i frågor om rättvis handel och etisk 

konsumtion. Diplomeringen syftar till att öka kännedomen om och efterfrågan av varor som har 

blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter i enlighet med Agenda 2030. 

Samhällskontraktet 

Samhällskontraktet är ett avtal om strategisk samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad, 

Landstinget Sörmland, Region Västmanland och MDH. Målet är att med gemensamma krafter och 

resurser utveckla regionen genom att höja kompetensnivån, stärka forskning och utbildning vid 

Mälardalens högskola, utveckla verksamheter och medarbetare inom den offentliga sektorn och 

skapa goda relationer i samverkan mellan högskolan och aktörer i offentlig sektor. 

Affärsplan Eskilstuna 

Affärsplan Eskilstuna är en gemensam, levande plattform som beskriver hur näringslivet och 

kommunen tillsammans vill utveckla Eskilstunas näringsliv. Målsättningen är att nå ökad tillväxt i 

näringslivet, skapa fler arbetstillfällen och en mer attraktiv stad & landsbygd. 

 

 


