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Kommunstyrelsen

Utredning av nämndorganisationen i Eskilstuna
kommun
Förslag till beslut
1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda nämndorganisationen.
Utredningen ska bland annat belysa om delar av kommunstyrelsens
förvaltningsorganisation ska få en annan nämndtillhörighet än
kommunstyrelsen och belysa lämplig nämndtillhörighet för en samlad
måltidsorganisation. Utredningen ska redovisas för kommunstyrelsen senast
maj 2018.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda den politiska
organisationen under kommunstyrelsen i form av utskott, beredning och
samrådsorgan, samt beredningarna under kommunfullmäktige. Utredningen
ska redovisas för kommunstyrelsen senast maj 2018.

Ärendebeskrivning
Den 1 januari 2018 träder en ny kommunallag i kraft. I lagen regleras att
kommundirektör ska vara chef för den förvaltning som finns under kommunstyrelsen.
Regeln får till följd att det endast kan finnas en förvaltning under kommunstyrelsen.
Idag finns två förvaltningar under Kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun – ett
kommunledningskontor med kommundirektören som förvaltningschef och ett
konsult och uppdrag med en egen förvaltningschef. Denna förvaltningsorganisation
måste med anledning av den nya kommunallagen ändras.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda om det finns skäl att bilda en ny
nämnd med ansvar för hela eller delar av verksamhet som idag hanteras av konsult
och uppdrag. Finner kommunledningskontoret skäl som talar för en servicenämnd, får
kontoret även ge förslag på att annan serviceverksamhet som utförs i facknämnderna
ska kunna överföras till en servicenämnd. Utredningen ska således förutsättningslöst
föreslå vilka verksamheter som bör tillhöra en nybildad nämnd, hur modellen med
beställare och utförare ska utformas för en sådan nämnd samt hur många ledamöter
en sådan nämnd ska ha.
Utredningen ska också särskilt belysa nämndtillhörigheten för en samlad
måltidsorganisation. För de fall kommunen beslutar att införa en samlad
måltidsorganisation, ska utredningen ge förslag på lämplig nämndtillhörighet för en
sådan verksamhet.
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Under kommunstyrelsen finns det idag tre utskott och en permanent
nämndberedning: arbetsutskottet, personalutskottet, utbildningsutskottet och
jämställdhetsberedningen. Under kommunfullmäktige finns det två permanenta
beredningar i form av valberedningen och arvodeskommittén. Det finns också sju
stycken samrådsorgan, som organisatoriskt ligger under kommunstyrelsen:
pensionärsrådet, rådet för funktionshindersfrågor, rådet för interkulturella frågor,
natur- och vattenvårdsberedningen, Trygga Eskilstuna, minoritetsrådet och
landsbygdsrådet. Kommunledningskontoret föreslår att en översyn görs av
kommunfullmäktiges beredningar, samt kommunstyrelsens utskott, beredning och
samrådsorgan. Utredningen ska omfatta organens formella form och deras
ändamålsenlighet.
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