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Kommunstyrelsen

Remissvar – Samarbete/samorganisering
mellan Torshälla och Eskilstuna

Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Miljö- och räddningstjänstnämnden besvarar utredningen med följande yttrande.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i november 2015 - i kompletteringar till Årsplan för
2016-2018 - att en utredning och analys avseende Torshälla Stad ska genomföras.
Syftet med utredningen beskrivs som 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.
Miljö- och räddningstjänstnämnden har nu beretts möjlighet att yttra sig över
förslaget till ”Samarbete/samorganisering mellan Torshälla och Eskilstuna.
Fyra scenarier
Utredningen har utifrån identifierade utvecklingsområden utformat fyra olika
förslag som svarar upp mot de olika perspektiven på olika sätt.
1. Torshälla reform
Utveckling av nuvarande organisation.
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2. Barn och unga i fokus
Utveckling av en organisation med barn och unga i fokus.
3. Torshälla en del av fackförvaltningarna
Samorganisering med fackförvaltningarna.
4. Orten i centrum
Utveckling av nya arbetssätt för samverkan och samorganisering med
fackförvaltningarna men med fortsatt politisk styrning av Torshälla med fokus på
de frågor som är lokala och nära.
Utredningen har tagit ställning för det fjärde förslaget.
Förslaget i sammanfattning
1. En nämnd för Torshälla stad
2. Nämnden ges uppdraget att samordna och följa upp utvecklingen på orten samt
de kommunala verksamheterna
3. Nämndens ekonomiska ansvar koncentreras på de frågor som berör Torshälla
som ort - näringslivs-, förenings- och turismutveckling, kulturverksamheter samt
frågor som rör skötseln och utformning av Torshälla - t ex gator, parker och delar
av stadsbyggnadsfrågor.
4. Torshälla stads förvaltning avvecklas i sin nuvarande form
5. Respektive fackförvaltning ges uppdraget att utföra de kommunala åtagandena i
Torshälla
6. En samordnare utses med uppdraget att stödja nämnden samt att samordna
arbetet i Torshälla. Den tjänsten organiseras på kommunledningskontoret.
7. Respektive fackförvaltning utser personer som ges uppdraget att ansvara för
verksamheterna i Torshälla. Dessa utsedda personer deltar tillsammans med
samordnaren i en särskilt grupp för att följa och utveckla arbetet i Torshälla.
8. Efter kommunfullmäktiges beslut ges kommundirektören i uppdrag att
genomföra beslutet med inriktning att förändringarna är genomförda till 1 juli
2017.
Överväganden
Torshälla stads förvaltning har inte haft några uppdrag som annars tillhör miljöoch räddningstjänstförvaltningens ansvarsområde. Det innebär att organisatoriskt
kommer förslaget inte att innebära någon skillnad mot tidigare och därmed inga
nya åtaganden för nämnden.
Nämndens tillsyn och kontroll påverkas i den mån att den med förslaget riktas mot
en kommunal huvudman istället för som tidigare två. Det kommer inte heller att
innebära några större förändringar i sak.
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