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Vision 2025:
Skånes bästa kommun
att bo och verka i.
Vi är en hållbar, spännande kommun där
människor möts, utvecklas och trivs.
Vi är förstahandsvalet för företagare vid
nyetablering och expansion.
Vi driver en effektiv och framtidsorienterad
organisation med medborgarna i fokus.

Eslövs kommun idag
Eslöv ligger mitt i Skåne – eller i centrum
av Greater Copenhagen om man så vill – en
expansiv region med innovation, kunskap och
framåtanda.
Eslöv växer och tack vare ett målmedvetet
bostadsbyggande finns det en bred arbetsmarknad med stor potential samlad inom kommunens gränser. Att Eslöv dessutom ligger mindre
än en timmes tågresa från Köpenhamn, Malmö, Helsingborg och ännu närmare Lund, gör
att möjligheterna är enorma.
Ett levande näringsliv är en förutsättning för
en attraktiv kommun och ett gott företagsklimat är en prioriterad fråga för Eslövs kommun.
Målsättningen är att vara Skånes bästa kommun att bo och verka i till år 2025.

Folkmängden i kommunen har ökat varje år
under 2000-talet. Vid årsskiftet 2018–2019 var
befolkningen 33 500 invånare.
I kommunen finns, förutom centralorten Eslöv,
elva tätorter, var och en med sin karaktär och
sin historia. Löberöd, Marieholm, Stehag och
Flyinge är några av de större.
Eslöv har massor med aktiviteter att erbjuda
både inom sport och kultur. Kommunen har
närmare 200 föreningar, och vi vågar säga att
här finns något för alla.
Drygt 70 procent av Eslövs kommuns yta är
åkermark. Vi har en lång industrihistoria,
bland annat inom livsmedel. I kommunen
finns både stora industrier och småskaliga företag. För oss är alla lika viktiga.

Kommunalt
handlingsprogram
Kommunerna ansvarar för en stor del av den
samhällsservice som finns där vi bor. Bland de
viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Men också att planera
och utveckla kommunen.

Visionen tar sikte på år 2025 och det tillstånd
som Eslövs kommun strävar mot. Visionen har
tre perspektiv som är viktiga för styrning av
verksamheten;

Kommunerna styrs av politiker som valts
direkt av medborgarna. Det betyder att medborgarna har stora möjligheter att påverka och
kontrollera hur kommunen utför sina uppdrag.
Kommunens verksamhet styrs av kommunallagen och av andra lagar till exempel socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen.

• Tillväxt och hållbar utveckling

Upplägg och innehåll

Under mandatperioden kommer olika uppdrag
efterhand att kompletteras i budget och andra
styrande dokument.

Detta kommunala handlingsprogram innehåller politisk viljeinriktning, vision, utmaningar, inriktningsmål, uppdrag samt uppföljningsrutiner för Eslövs kommuns verksamhet.
Programmet har utarbetats av den styrande
majoriteten och ligger till grund för de inriktningar som nämnderna ska arbeta med de
kommande fyra åren. Den politiska viljeinriktningen beskriver hur den politiska majoriteten
vill utveckla Eslövs kommun och hur visionen
ska nås.

• Medborgare och andra intressenter
• Verksamhet och medarbetare
Inriktningsmålen visar i vilken riktning
hela organisationen ska arbeta. Utifrån inriktningsmålen ska nämnderna konkretisera
mätbara mål. Stor vikt ska läggas vid Eslövs
kommun som helhet.

Uppföljning kommer att ske genom delårsrapporter, bokslut och andra mätningar. Fokus
på uppföljning kommer att läggas på verksamheternas förbättrade resultat enligt KKIK
(kommunernas kvalité i korthet (SKL). Uppföljning av inriktningsmålen samt nämndernas
följsamhet till inriktningsmålen görs också i
samband med presidieträffarna.

Vi tar ansvar för och
utvecklar Eslövs kommun
Vår viljeinriktning är att Eslövs kommun ska
växa hållbart och vi ska utgå från människors trygghet och säkerhet.
Långsiktig hållbarhet ska prioriteras socialt,
ekonomiskt och miljömässigt. Ett aktivt miljömålsarbete ska fortsätta och kommunen
kommer att arbeta med FN:s globala mål i
verksamheten.
Vi ska fortsätta att vara en utbildningsort med
bra förskola och grundskola som ger våra unga
en bra start i livet. Ingen ska behöva lämna
skolan utan möjlighet att söka in till gymnasiet.
Meritvärdena i skolan ska öka.
Den nya Carl Engström-skolan som omfattar
gymnasium, vuxenutbildning och yrkeshögskola ska ge eleverna goda möjligheter att förkovra
sig och förbereda sig för fortsatta studier eller
arbete. Arbetet med att få personer utan egen
försörjning i utbildning eller jobb ska ha hög
prioritet.
Äldreomsorgen kommer framöver att behöva
mer resurser och fler boendeformer behövs i
kommunen. Planering för ett nytt demensboende ska sättas igång.

Stadens närhet och byarnas unika kvaliteter
ska tas tillvara och utvecklas. Den utveckling
som sker i regionen ska komma Eslövsborna
till del genom nya varierande bostäder, nya
arbetstillfällen, ett växande näringsliv med
fler företagare, ett rikt kultur- och föreningsliv,
förnyelse av de offentliga miljöerna och en
kommunal service som utvecklas i takt med
tillväxten. Eslöv ska vara en kommun vi alla
känner stolthet över.
Kommunens verksamheter ska utvecklas och
ny teknik och nya arbetssätt behöver arbetas
in i organisationen för att öka kvaliteten och
frigöra resurser samt möta de utmaningar som
en modern organisation behöver.
Den lokala demokratin ska fortsätta att utvecklas för att skapa delaktighet och ökad tillit till
både politiken och kommunens verksamheter.
Eslövs kommun ska vara en transparent organisation med ett rättssäkert och gott bemötande.

Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna

”

Vi är en hållbar,
spännande kommun
där människor möts,
utvecklas och trivs.

Medborgare och

”

andra intressenter
Eslöv är en fantastisk kommun med en stad
med tydlig karaktär, byar med unika kvaliteter
och en levande landsbygd. En kommun som vi
ska fortsätta att utveckla. För att öka trivseln
och förstärka varumärket ska vi ha välskötta
parker och lekplatser och attraktiva torgmiljöer. Infarter och rondeller ska ge ett välkomnande intryck.
Det ska kännas tryggt att röra sig i kommunen.
Vi ska därför arbeta med åtgärder för bättre
belysning och skyltning. Vi ska samarbeta med
polisen kring förebyggande verksamhet liksom
med kameraövervakning. Kommunens ska ha
uppsikt över sina fastigheter med bland annat
tillsyn och kameraövervakning.
Riktade insatser ska göras på centrala platser
så som stationen i Eslöv. Trafikmiljön ska bli
tryggare för cyklister och gående. Vi ska också
arbeta förebyggande genom att ge ungdomar
möjlighet till ett berikande idrotts- och kulturliv. Samverkan med civilsamhället och olika
myndigheter ska utvecklas.

Unga och äldres livsvillkor och folkhälsa,
såväl fysiskt som psykiskt, är centralt. Det ska
finnas mötesplatser för ungdomar, äldre och
funktionsnedsatta. Vi ska planera för att möta
det ökande antalet äldre och yngre genom
nya förskolor, skolor och demensboende.
Olika boendealternativ för äldre ska utvecklas
tillsammans med andra aktörer. De som har
hemtjänst ska kunna erbjudas annan utförare
än kommunen enligt lagen om valfrihet, LOV.
Vi vill att fler ska kunna bo i hela vår kommun. Detta gör vi möjligt genom framtagna
detaljplaner i staden såväl som i byarna. Genom att öka planberedskapen ger vi möjlighet
för en blandad bebyggelse med såväl villor
som lägenheter. Eslövs Bostads AB ska stödja
utvecklingen av kommunen och främja olika
boendealternativ. Stadskärnan ska utvecklas
och östra Eslöv ska planeras och bli som en
del av centrum. Effekterna av ESS och övriga
regionens utveckling ska tas tillvara.

Inriktningsmål:

Uppdrag:

• En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet

• Förbättra tryggheten i kommunen

• Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara
en kommun att känna stolthet över
• Attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på landsbygden där man trivs och
utvecklas
• Tillgång till varierande bostäder i hela
kommunen

• Inför övervakningskameror tillsammans
med polisen
• Inför stöd till utveckling i byarna

”

Vi är förstahandsvalet
för företagare vid nyetablering och expansion.

”

Tillväxt och
hållbar utveckling
En god utbildning är den bästa starten vi kan
ge våra unga. Vägen till arbete går genom
studier och kontakter med näringslivet. Vi vill
fortsätta satsa för ökade studieresultat. Läsmålen ska nås från årskurs ett och kommunens
elever ska vara redo för gymnasiet när de lämnar grundskolan. För de elever som behöver
mest stöd behövs insatser så som lovskola och
ett nära samarbete mellan skola, socialtjänst
och elevhälsa. Andelen elever som går vidare
till högskola eller universitet ska öka. Ambitionen är att våra resultat ska tåla en jämförelse
med andra skolor och kommuner. För att klara
det krävs trygghet och ökad studiero med ordning och reda i klassrummen.
Utbildning är viktigt hela livet och vi vill utveckla vuxenutbildningen och yrkeshögskolan i
samverkan med det lokala näringslivet. Kommunen ska ha en god kontakt med universitet
och högskolor. De som går på försörjningsstöd
ska i första hand aktivt delta i insatser som
praktik, studier eller arbetsmarknadsinsatser
som motprestation.
Kommunens näringsliv ska utvecklas och det
ska bedrivas ett strategiskt arbete för att ge bästa möjliga förutsättningar för näringslivet, till
exempel genom god service och företagslots.
En fördjupning av översiktsplanen behöver göras för näringsverksamheten där vi även plane-

rar ny mark för näringsidkare. Kommunen ska
arbeta strategiskt för framtida markreserv.
Eslövs kommun är beroende av god infrastruktur. Vi ska aktivt arbeta för bättre kollektivtrafik på landsbygden såväl som i staden. Det
gäller inte minst kommunens östra del, där
det är svårt för ungdomar att ta sig in till Eslöv
för att till exempel gå på den nya gymnasieskolan. Eslövs station ska på sikt utvecklas till
ett resecentrum. Möjligheten till parkering för
pendlare ska förbättras i våra kollektivtrafiktäta områden. I takt med stadens utveckling ska
ett parkeringshus byggas centralt.
För såväl trafikanters, som för miljöns skull,
ska vi fortsätta att arbeta med utbyggnaden av
cykelvägar, både på landsbygden och i tätorterna. Bredbandsutbyggnaden ska främjas så att
den kommer alla medborgare till del.
Eslöv ska vara ekologiskt, ekonomiskt och
socialt hållbart. Därför ska FN:s globala mål
integreras i verksamheten. Kommunens verksamheter ska vara fossilbränslefria och vi ska
fortsätta att vara en ekokommun. Den goda
åkermarken är en viktig resurs för oss såväl
som för framtida generationer. Vid utbyggnaden av kommunen ska vi ta hänsyn till den
goda jorden. Det ska vara nära till natur- och
rekreationsområden i våra tätorter. Våra fastigheter ska skötas effektivt och miljövänligt.
Skötseln ska i största mån samordnas.

Inriktningsmål:

Uppdrag:

• Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar
ansvar för miljö och klimat

• Skapa möjligheter för fler ungdomar att
åka kollektivt till gymnasiet i Eslöv

• Välutbyggd infrastruktur med goda kommunikationer

• Inför fria bussresor för äldre

• Insatser som leder till arbete eller studier
• Attraktiva skolor med stärkta studieresultat
• En kommun som både attraherar nyföretagande och stärker befintligt näringsliv

• Färdigställ en fördjupad översiktsplan för
Östra Eslöv senast juni 2020
• Arbeta aktivt mot Trafikverket för bättre
trafiklösningar för av- och påfarter på väg
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”

Vi driver en effektiv
och framtidsorienterad
organisation med
medborgarna i fokus.

”

Verksamhet
och medarbetare
Eslövs kommun finns till för medborgarna.
Mötet med kommunen ska präglas av hög
tillgänglighet och professionalitet. Det ska vara
enkelt att följa sina ärenden. Den lokala demokratin ska ha förutsättningar för delaktighet
och inflytande. Kommunens beslutsfattande
ska vara transparent för medborgarna.
För att klara framtidens utmaningar behöver kommunen arbeta nyskapande och ta till
sig av teknikutvecklingen. Samverkan med

andra kommuner och aktörer är av stor vikt.
Kommunen behöver också göra satsningar på
kompetensförsörjning och arbeta aktivt med
ledarutveckling. Medarbetarnas delaktighet i
arbetsuppgifter, utvecklings- och förändringsarbete ska tas tillvara.
Vi ska fortsätta arbeta aktivt för att förbättra
kommunens hälsotal, inte minst genom förebyggande åtgärder och ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Inriktningsmål:

Uppdrag:

• En kommun som genom nyskapande tar
till sig nya arbetssätt och ny teknik

• Förbättra medborgarnas möte med kommunen

• Attraktiv arbetsgivare

• Satsa på digitalisering och nya arbetssätt

• Mötet med kommunen ska skapa tillit och
vara rättssäkert och effektivt
• Värdeorden engagemang, nyskapande och
allas lika värde ska genomsyra verksamheten
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