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Eskilstuna oktober 2018

Reviderad avsiktsförklaring gällande Affärsplan Eskilstuna
Affärsplan Eskilstuna
Plattformen Affärsplan Eskilstuna ska verka för stadens och näringslivets bästa. Målen i
Affärsplanen är centrala och plattformen ska verka för en bred förflyttning framåt avseende
tillväxt, företagsklimat, jobb och strategisk position. Affärsplan Eskilstuna bidrar till en
ömsesidig förståelse mellan det privata och offentliga, vilket leder till ett bättre
näringslivsklimat.
Målsättningen är att:
– sysselsättningsgraden i Eskilstuna ska vara högre än rikssnittet år 2030
– ungdomsarbetslösheten ska vara under rikssnittet år 2022
Prioriterade fokusområden:
- Digitalisering och automatisering
- Organisk tillväxt

Omvärlden
Affärsplanen sträcker sig fram till år 2030 vilket kommer att medföra olika konjunkturlägen,
omvärldshändelser, samhällsförändringar etc vilket innebär att arbetssätt och metod kan
komma att variera över tid.

Funktioner

Projekt
grupp
Näringslivsaktörer &
partners

Operativ
projektgrupp

Råd

Evolutions
grupper

Projektgrupp (operativ/strategisk)
Består av Evolutionsgruppernas sammankallande, näringslivsutvecklare och
näringslivsdirektör på Eskilstuna kommun samt individer från näringslivet och det offentliga
med expertkompetens.
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Råd (strategisk)
Består av representanter från näringslivet, Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun.
Evolutionsgrupper (operativa)
Består av, utöver de sammankallande, individer från näringsliv, högskola, offentlig
verksamhet och civilsamhället.
Operativ projektgrupp
Består av näringslivsutvecklare på Eskilstuna kommun samt individer med expertkompetens.
Näringslivsaktörer & partners
Består av näringslivsaktörer i Eskilstuna med omnejd samt offentliga aktörer.

Respektive parters åtagande
1. Kommunens åtagande
Inom ramen för arbetet med Affärsplan Eskilstuna ska Eskilstuna kommun:
•
•
•
•
•
•

Facilitera processen
Facilitera arbetsgrupperna/evolutionsgrupperna
Facilitera (be)Stämman
Tillse att dedikerad resurs finns för kommunikation och marknadsföring
Tillse att resurser tillsätts för prioriterade initiativ, motioner etc
Sammanställa resultat, måluppfyllelse och följa upp processen löpande

2. Aktörernas åtagande
Inom ramen för arbetet med Affärsplan Eskilstuna har aktörerna i åtagande att:
•
•
•
•

Utse dialogpart/kontaktperson
Sprida information samt ha dialog inom sin egen organisation och till sina
medlemmar/kunder/nätverk om Affärsplan Eskilstuna
Utveckla och leda nya och befintliga initiativ i enlighet med Affärsplan Eskilstunas
strategi och mål
Vara engagerad i något av de samarbetsforum som finns

3. Gemensamt åtagande
Inom ramen för arbetet med Affärsplan Eskilstuna har Eskilstuna kommun och aktörerna i
åtagande tillsammans att:
•
•
•
•

Samverka med goda intentioner för Eskilstunas bästa och nyttja Affärsplan
Eskilstunas plattform med sunt förnuft
Driva/utveckla processen
Delta aktivt i gemensamma möten
Förverkliga initiativ

Nya aktörer
Nya aktörer som vill arbeta med och inom Affärsplan Eskilstuna ska kunna underteckna
avsiktsförklaringen. Med aktörer menas förening och/eller organisationer som verkar för
näringslivet och tillsammans bidrar till Affärsplanens mål i Eskilstuna.
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Affärsplan Eskilstuna ur ett kommunikativt perspektiv
Affärsplan Eskilstuna är den gemensamma plattformen som modereras och hanteras av en
dedikerad resurs, vilket innefattas av bl a webbplats, sociala medier, grafisk profil.
EskilstunaEvolution och evolutionsbegreppet är Eskilstunas platsvarumärke vilket är fritt att
använda för initiativ inom ramen för Affärsplan Eskilstuna. Det betyder att olika typer av
”evolutioner” kan marknadsföras av initiativtagare.

AttitydEvolution - code of conduct
Fyra identifierade hörnstenar för ett framgångsrikt arbetssätt och ett gott näringslivsklimat.
1.
2.
3.
4.

Gemensam nytta – winwin för alla parter
Målfokus – med engagemang, vilja och kompetens gå från ord till handling
Samverkan med flera parter – omfamna kraften i att samarbeta och samproducera
Inkluderande arbetssätt – vi interagerar, inkluderar och arbetar tillsammans

Upphörande av avsiktsförklaring
Om någon part vill upphöra att fullfölja åtaganden i avsiktsförklaringen ska projektgruppen,
med bilagd anledning, skriftligen underrättas 6 månader i förväg. Övriga parter informeras via
projektgruppen.
Eskilstuna kommun har idag undertecknat denna uppdaterade avsiktsförklaring gällande
samarbete inom ramen för Affärsplan Eskilstuna. Avsiktsförklaringen har upprättats i 20
exemplar.
Eskilstuna den ……………………………….

…………………………………………………..
Kommunstyrelsens ordförande
Eskilstuna kommun
Aktörer:
.………………………………………………….
Business Sweden
.………………………………………………….
Coompanion
………………………………………………….
Create Business Incubator Mälardalen AB
.………………………………………………….
Destination Eskilstuna AB

……………………………………………
Näringslivsdirektör
Eskilstuna kommun
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.………………………………………………….
Destination Eskilstuna Näringsliv Ekonomisk Förening (DeNef)
.………………………………………………….
Eskilstuna Fabriksförening
.………………………………………………….
Eskilstuna Innerstad AB
.………………………………………………….
Fastighetsägarna Mitt Nord AB
.………………………………………………….
Företagarna Eskilstuna-Torshälla
.………………………………………………….
Marknadsföreningen i Eskilstuna (MiE)
.………………………………………………….
Mälardalen Industrial Technology Center (MITC)
.………………………………………………….
Eskilstuna Jernmanufaktur AB (Munktell Science Park)
.………………………………………………….
Mälardalens högskola
.………………………………………………….
NyföretagarCentrum Eskilstuna
.………………………………………………….
Robotdalen
.………………………………………………….
StyrelseAkademien Mälardalen
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.………………………………………………….
Ung Företagsamhet Södermanland
.………………………………………………….
Vilstagruppen
.………………………………………………….
Östsvenska Handelskammaren

