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§ 158
Förändrad ansvarsfördelning mellan Torshälla stads
nämnd och facknämnderna (KSKF/2017:251)
Beslut
1. Förslag till nytt reglemente för Torshälla stads nämnd, daterat den 25 april 2017,
antas att gälla från och med den 1 juni 2017. Reglementet ersätter det tidigare
reglementet, vilket antogs av kommunfullmäktige den 27 april 2017.
2. Förslag till reviderade reglementen för kultur- och fritidsnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden daterade den 25 april 2017, antas
att gälla från och med den 1 juni 2017.
3. Förslag till revidering av det gemensamma reglementet för Eskilstuna kommuns
nämnder, daterat den 25 april 2017, antas att gälla från och med den 1 juni 2017.
4. Från Torshälla stads nämnd tillförs socialnämnden 32,5 miljoner kronor för 2017
och 32,7 miljoner kronor för 2018 och framåt, arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden 19,0 miljoner kronor för 2017 och 19,1 miljoner kronor
för 2018 och framåt samt barn- och utbildningsnämnden 161,9 miljoner kronor för
2017 och 162,2 miljoner kronor för 2018 och framåt.

Särskilt yttrande
Maria Chergui (V), Maria Forsberg (V), Joel Hamberg (V), Solveig Pohjola (V), Anette
Stavehaug (V) samt Alar Kuutmann (V) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 24
april 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunfullmäktige behandlade den
15 december 2016, § 290, ärendet om ”Samarbete/samorganisering mellan Torshälla
och Eskilstuna”. Av beslutet framgår bland annat att Torshälla stads nämnd framöver
ska ha ansvar för kultur- och fritidsverksamhet, orts-, näringslivs- och föreningsfrågor
samt gatu- och parkverksamhet. Övriga ansvarsområden som idag åligger Torshälla
stads nämnd ska överföras till facknämnderna. Detta gäller från och med den 1 augusti
2017 om inte kommunfullmäktige beslutar om något annat.
Av beslutet framgår också att Torshälla stads förvaltning ska avvecklas och att
förvaltning tillhörande kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och
stadsbyggnadsnämnden ska utföra verksamhet åt Torshälla stads nämnd.
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Kommunstyrelsen har den 29 november 2016, § 238, beslutat att ge
kommundirektören i uppdrag att vidta nödvändliga åtgärder för att verkställa
kommunfullmäktiges beslut. Utifrån det beslutet har kommundirektören tillsatt ett
projekt som ska planera och samordna genomförandet.
Syftet med projektet är att ge bättre förutsättningar för likvärdig service,
resurseffektivitet och kompetensförsörjning i Torshälla såväl som i övriga delar av
Eskilstuna kommun, samt utveckla nya former för samverkan inom den kommunala
organisationen.
Konsult och uppdrag har uppdragits att leda projektet under våren 2017. Utöver
tillsatt projekt har kommunledningskontoret tillsatt en samordningschef för Torshälla
tillsatts med uppdraget att stödja Torshälla stads nämnd i fortsatt utveckling av
Torshälla som ort, att ta tillvara och vidareutveckla erfarenheterna som gjorts i
Torshälla samt etablera arbetssättet även i andra delar av kommunen.
I projektets styrgrupp ingår samtliga förvaltningschefer samt kommundirektören, HRdirektören, ekonomidirektören och kommunikationsdirektören.
Genomförandegrupper planerar och genomför förändringen kopplat till respektive
verksamhetsområde. En projektgrupp samordnar arbetet och fungerar som stöd till
organisationen. Projektet ska särskilt säkerställa tillgänglighet och lokal närvaro i
Torshälla samt förankra syfte och mål med förändringen. Projektet har nyligen
avslutat planeringsfasen och en tidplan är nu fastställd som ligger till grund för
kommande genomförande.
Tidplan för flytt av verksamheter
Projektets styrgrupp föreslår följande tidplan för flytt av verksamheter
1 maj 2017
 Gatu-, park-, fritidsverksamhet flyttas från Torshälla stads förvaltning till
stadsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Torshälla stads
nämnd bibehåller verksamhetsansvar, men inte personalansvar.
 Vård- och omsorgsverksamhet flyttas från Torshälla stads nämnd och förvaltning
till vård- och omsorgsnämnden och dess förvaltning.
 Projektet Torshälla 700 flyttas från Torshälla stads förvaltning till kultur- och
fritidsförvaltningen. Torshälla stads nämnd är även fortsättningsvis ansvarig
nämnd.
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1 juni 2017
 Förskole- och grundskoleverksamhet samt kostverksamhet flyttas från
Torshälla stads nämnd och förvaltning till barn- och utbildningsnämnden och
dess förvaltning.


Socialtjänstverksamhet flyttas från Torshälla stads nämnd och förvaltning till
socialnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden samt vårdoch omsorgsnämnden samt respektive nämnds förvaltning.



Kultur- och ungdomsverksamhet flyttas från Torshälla stads förvaltning till
kultur- och fritidsförvaltningen. Torshälla stads nämnd bibehåller
verksamhetsansvar, men inte personalansvar.



Ortsutvecklingsfrågorna flyttas från Torshälla stads förvaltning till
stadsbyggnadsförvaltningen. Torshälla stads nämnd bibehåller
verksamhetsansvar, men inte personalansvar.

Från och med den 1 juni är därmed den förändrade ansvarsfördelningen mellan
nämnderna genomförd. Torshälla stads nämnd ansvarar då för kultur- och
fritidsverksamhet, orts- och stadsutvecklingsfrågor, näringslivs- och föreningsfrågor
samt gatu- och parkverksamhet. På förvaltningsnivå utförs uppgifterna åt Torshälla
stads nämnd av kommunledningskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen och
stadsbyggnadsförvaltningen.
Styrgruppen föreslår att kommunfullmäktige ska fatta beslut om reviderade
reglementen och budgetramar i två steg:
 den 27 april tas beslut om de förändringar som ska ske per den 1 maj
 den 18 maj om de förändringar som ska ske per den 1 juni.
Kommunfullmäktige har den 27 april 2017, § 112, beslutat följande:
1. Förslag till nytt reglemente för Torshälla stads nämnd, daterat den 3 april
2017, antas att gälla från och med den 1 maj 2017. Reglementet ersätter det
tidigare reglementet, vilket antogs av kommunfullmäktige den 10 december
2015, § 295.
2. Förslag till reviderade reglementen för vård- och omsorgsnämnden, kulturoch fritidsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen, daterade
den 3 april 2017, antas att gälla från och med den 1 maj 2017.
3. Utöver vad som framgår av reglementet ansvarar Torshälla stads nämnd för att
under maj månad tillhandahålla kost till de verksamheter som förs över från
Torshälla stads nämnd till vård- och omsorgsnämnden.
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4. Torshälla stads nämnd undantas från § 27 Personalansvar i Gemensamt reglemente
för Eskilstuna kommuns nämnder för de verksamheter som utförs av andra
nämnders förvaltningar. Detta gäller från och med den 1 maj 2017.
5. Vård och omsorgsnämnden tillförs 111,8 miljoner kronor för 2017 och
112,3 miljoner kronor för 2018 från Torshälla stads nämnd.
Kommunstyrelsen tillförs 1,1 miljoner kronor för 2017 och framåt från
Torshälla stads nämnd.
6. Torshälla stads nämnds ekonomiska ram för utförande av gatu- och
parkverksamhet fastställs till 15,3 miljoner kronor för 2017 och 15,7 miljoner
kronor för 2018 och framåt. Ramen för utförande av kultur- och
fritidsverksamhet fastställs till 19,0 miljoner kronor för 2017 och 19,4 miljoner
kronor för 2018 och framåt.
Maria Chergui (V), Maria Forsberg (V), Joel Hamberg (V), Firat Nemrud (V), Anette
Stavehaug (V) samt Alar Kuutmann (V) lämnade ett särskilt yttrande.
Kommunstyrelsen har nu att behandla de förändringar i reglementen och budgetramar
som föreslås ske per den 1 juni 2017.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 2 maj 2017, § 104, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Yrkanden
Magnus Arreflod (MP), Maria Chergui (V), Jimmy Jansson (S) samt Göran Gredfors
(M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Torshälla stads nämnd
Vård- och omsorgsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret
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