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Yttrande över förslag - Samarbete/samorganisering
mellan Torshälla och Eskilstuna
Förslag till beslut
Nämnden godkänner yttrandet och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har remitterat ett förslag till samarbete/samorganisering mellan
Torshälla och Eskilstuna, till samtliga nämnder och bolag. Yttrande över förslaget ska
inlämnas till kommunstyrelsen senast 1 november.
Kommunfullmäktige beslutade i november 2015 genom kompletteringar till Årsplan
för 2016-2018 att en utredning och analys avseende Torshälla Stads förvaltning ska
genomföras. Syftet med utredningen har varit att analysera och lämna förslag på hur
Torshälla Stads nämnd och förvaltning kan utvecklas och eventuellt samorganiseras
med övriga förvaltningar inom Eskilstuna kommun. Utredningen har genomförts under
våren 2016. Utredningen har belyst ett antal perspektiv likvärdig service och
rättssäkerhet, processkvalitet och likartat arbetssätt i kommunen, möjlig
resurseffektivisering, kompetensförsörjning i en liten organisation, närhet och lokal
anknytning samt samverkan mellan verksamheter. Utredningen har utifrån
identifierade utvecklingsområden utformat fyra förslag som ska svara upp mot de olika
perspektiven på olika sätt. Utredningens rekommendation är ett förslag som kallas
”Orten i centrum” som innebär att Torshälla stads förvaltning skulle avvecklas i sin
nuvarande form och att respektive fackförvaltning ges i uppdrag att utföra de
kommunala åtagandena i Torshälla. Vidare skulle det finnas en fortsatt politisk
styrning över Torshälla som ort och nya arbetssätt för samverkan utformas mellan
fackförvaltningarna avseende Torshälla. Den politiska styrningen föreslås kvarstå i
form av antingen en fullmäktigeberedning eller även fortsatt genom en nämnd. Enligt
tidsplan ska kommunfullmäktige besluta om den nya organisationen 15 december,
genomförandefas 1 januari 2017 till 30 juni 2017, och att den nya organisationen sedan
träder ikraft 1 juli 2017.

Yttrande
Utifrån Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområden är det
särskilt processen tillhandahålla försörjningsstöd som berörs av förslaget som
rekommenderas i utredningen. Ett övertagande av handläggning av ekonomiskt
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bistånd avseende det geografiska området Torshälla innebär att en omställning
behöver ske så att kvalitet, rättsäkerhet säkras samt att genomförandet görs på
sådant sätt att berörd personal får rätt förutsättningar för en bra organisatorisk
övergång.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig bakom de
huvudprinciper som finns i utredningens syfte och att dessa är en viktig
utgångspunkt i hur kommunen organiserar sig och i förhållande till Torshälla som
ort. Det handlar om att tillhandahålla en likvärdig service, processkvalitet och
likartat arbetsätt, resurseffektivisering, kompetensförsörjning, närhet och lokal
anknytning och samverkan mellan verksamheter. Utifrån dessa principer ser
nämnden att det förslag som rekommenderas i utredningen kan ha fördelar utifrån
processkvalitet, resurseffektivitet och kompetensförsörjning. Vidare ser nämnden
att om det rekommenderade förslaget träder i kraft, så behövs ett fortsatt arbete för
att på bästa sätt värna om närhet och lokal anknytning i Torshälla. Det kan bland
annat innebära att se över möjligheten till fortsatt lokal närvaro i form av lokala
kontor och personal på plats på orten.
Om överföring av ansvar ska ske till fackförvaltning behöver ett förberedelsearbete
inledas för att tex. göra en korrekt överföring av ansvar för arkivering, förbereda
nya delegationsordningar, se över reglementen. Vidare behöver lokalförsörjning
ses över, en process för personalplanering förberedas, se över hur IT-system berörs.
Om det kommande beslutet innebär att det ska finnas kvar en nämnd med ansvar
över Torshälla, anser nämnden att det behöver tydliggöras vilket ansvar som
Torshälla stads nämnd ska ha. Nu står bygglovs- och detaljplanebeslut omnämnt
som exempel, men är det tänkt några andra ansvarsområden behöver det framgå.
Nämnden ser inte att det är möjligt, utifrån rättsäkerhetsaspekt att det kan finnas ett
biståndsutskott som behandlar individärenden inom socialtjänstområdet för
Torshälla stads nämnd om ansvaret för socialtjänst överförs till befintliga
facknämnder. Vidare ser nämnden det som positivt att det skulle finnas ett uttalat
ansvar inom utsedda funktioner i fackförvaltningarna för att på bästa sätt följa upp
och bidra till den samordning som utredningen föreslår ska finnas. Uppdraget kan
inrymmas i befintliga funktioner.
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Thure Morin
Förvaltningschef
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen
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