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Kommunstyrelsen

Remiss av förslag - Förslag till
organisationsförändring med anledning av
pågående nämndöversyn
Förslag till beslut
1. Förslag till organisationsförändring med anledning av pågående
nämndöversyn remitteras till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
2. Remissvar ska lämnas in till kommunstyrelsen senast den 7 maj 2018.

Ärendebeskrivning
Eskilstuna växer och den kommunala organisationen behöver utvecklas och
förändras utifrån de nya förutsättningarna. Arbetet med att höja utbildningsnivån är
en viktig framtidsfråga för en kommun som är i utveckling.
Kommunens organisation har varit ganska oförändrad sedan
kommundelsnämnderna avskaffades 1998. Nu behöver kommunen stärka
styrningen och engagemanget i de frågor där utmaningarna är som störst.
Kommunstyrelsen har gett kommunledningskontoret i uppdrag att se över
nuvarande nämndorganisation inför kommande mandatperiod (KSKF/2017: 592).
Översynen ska lämna förslag kring följande:
 en servicenämnds framtida ansvar och uppdrag,
 nämndstruktur för utbildningsfrågor med fokus på förskolan,
grundskolan och gymnasiet samt beakta gränsdragningen till
vuxenutbildningen.
 politisk organisation för utskott, beredningar och samrådsorgan,
 kommunstyrelsens framtida ansvar och uppdrag.
Översynen ska bidra till att förbättra organisationens förutsättningar för styrning
och ledning. Bakgrunden till översynen är dels att det finns ett behov av att renodla
kommunstyrelsens ansvar med fokus på styrning och ledning dels förbättra
förutsättningarna för serviceorganisationen, konsult och uppdrag, vars verksamhet
har utökats kraftigt de senaste åren och eventuellt kommer att växa ytterligare.
Vad gäller den del som rör barn- och utbildningsnämnden finns det behov av att ge
den politiska organisationen bättre förutsättningar för styrning inom
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utbildningsområdet och ett stärkt fokus på respektive skolform. Barn- och
utbildningsnämnden har idag ett stort ansvarsområde och ska ansvara för
skolformerna förskola, grund- och gymnasieskolan, inklusive grund- och
gymnasiesärskolan.
Förskolan, grundskolan och gymnasieskolan står idag med olika utmaningar
kopplat till växande barn- och elevantal och kunskapsmål. Det har framförts att
förutsättningarna för styrningen av de olika skolformerna behöver förbättras. Mot
bakgrund av detta har nämndstrukturen för utbildningsfrågor varit föremål för
nämndöversynen. Det strategiska målet, höjd utbildningsnivå står i fokus.
Under våren 2018 har en nämndöversyn genomförts. Ett förslag ska presenteras för
kommunstyrelsen i maj. Fokus för översynen har bland annat varit
utbildningsfrågorna och målet om höjd utbildningsnivå. Därtill har översynen sett
över kommunstyrelsens uppdrag och styrningen av den del som rör kommunens
serviceorganisation konsult och uppdrag.
Inledningsvis gjordes en nuläges- och omvärldsanalys. Berörda ledningsgrupper
har fått gett sin syn kring nuläget och ett möjligt framtida läge. Arbetet har letts av
kommundirektören. Förvaltningarna för barn- och utbildningsnämnden och
kommunstyrelsen, har ingått i styrgruppen genom förvaltningschef. Representation
från berörda förvaltningar finns även i projektgruppen.
Ett förslag till förändring har tagits fram. Förslaget innebär bland annat att
nuvarande barn- och utbildningsnämnd upphör och att en förskolenämnd,
grundskolenämnd och en gymnasienämnd bildas från och med 1 januari 2019.
Förslag till ny organisation för Eskilstuna kommuns nämnd- och
förvaltningsorganisation remitteras till barn- och utbildningsnämnden som ges
möjlighet att ge sin syn på frågan. En samlad rapport kommer att presenteras för
kommunstyrelsen i maj. Remitterat förslag avser därför enbart den del som rör en
eventuell delning av barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämndens yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda
senast den 7 maj 2018.

Sammanfattning av förslaget
Utifrån behovet av att stärka fokus på utbildningsfrågorna i Eskilstuna och det
strategiska målet, höjd utbildningsnivå, föreslås följande;




Barn- och utbildningsnämnden upphör från och med 1 januari 2019.
En förskolenämnd bildas med ansvar för alla frågor som rör förskola och
annan pedagogisk verksamhet den 1 januari 2019.
En grundskolenämnd bildas med ansvar för alla frågor som rör
förskoleklass, fritidshem, grundskola och elevhälsa den 1 januari 2019.
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En gymnasienämnd bildas med ansvar för alla frågor som rör
gymnasieskola och det kommunala aktivitetsansvaret den 1 januari 2019.
Förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden ska ha en
gemensam förvaltning.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden bibehålls.

Förslag till organisationsförändring överlämnas till barn- och utbildningsnämnden
för yttrande. I bifogad handling, utdrag ur rapport, Nämndöversyn 2018, redogörs
det för den del av översynen som rör barn- och utbildningsnämnden. Hela
rapporten kommer att presenteras för kommunstyrelsen den 29 maj 2018.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Lena Lundberg
Administrativ direktör
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