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Torshälla stads nämnd

Torshälla stads nämnds verksamhetsplan 2017
Förslag till beslut
Verksamhetsplan för 2017 fastställs.

Ärendebeskrivning
Torshälla stad är en av Eskilstunas kommuns två städer. Ansvar för verksamheten
och dess processer har Torshälla stads nämnd. Torshälla stads nämnds
ansvarsområde omfattar; förskolor, grundskolor, vård och omsorg för äldre,
bistånd- och myndighetsutövning inom socialtjänsten, måltidsorganisation, gatu-,
park och fritidsverksamhet, museum, bibliotek och ungdomsverksamhet. Efter
kommunfullmäktigesbeslut om Årsplan för Eskilstuna kommun 2017 beräknas
Torshälla stads nämnds budget bli 358,9 miljoner kronor.
Kommande beslut om Torshälla stads nämnds och förvaltnings framtida uppdrag
och eventuell samorganisering med fackförvaltningarna, har inte påverkat
verksamhetsplaneringen. Beslut om nämndens och förvaltningens framtida
organisation och uppdrag fattas av Kommunfullmäktige den 15 december 2016.
Verkställighet av beslutet och eventuella konsekvenser för
verksamhetsplaneringen, kommer att analyseras och bearbetas under våren 2017.
Verksamhetsplan 2017 tar hänsyn till de utmaningar nämnden möter inför nästa år
med bland annat utmaningar inom vård och omsorg, sociala tjänster och
utbildningsområdet.
Barn och unga i Torshälla ska kunna känna att de har möjlighet att påverka sitt liv
och sin framtid. Det kommer att ske genom att fortsatt utveckla samarbeten mellan
olika verksamheter för att förbättra barnens och ungdomarnas hela livssituation.
Även arbetet med att genomföra barnkonsekvensanalyser och systematiskt
insamlande av barn- och ungas synpunkter inför beslut, kommer att utvecklas
under 2017.
Fortsatt målmedvetet arbete inom processen att tillgodose behovet av utbildning
planeras. I förskola är fokus att ge barn individuella förutsättningar för att utvecklas
så långt som möjligt. Fokus på att synliggöra och dokumentera barnens lärande ska
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bidra till fortsatt hög måluppfyllelse. Under 2017 ska arbetet med mottagandet och
verksamheten för nyanlända fortsatt utvecklas.
Fler elever ska nå målen i grundskolans alla ämnen. Detta sker genom fokus på
kontinuerlig uppföljning, tekniska hjälpmedel, individuellt stöd, tidiga insatser och
samverkan mellan olika verksamheter. Fritidshemmens och de öppna
fritidsverksamheterna betydelse för elevers kunskapsutveckling ska synliggöras
och kvalitetsäkras.
Under 2017 kommer den framtagna utvecklingsplanen för Torshälla att
implementeras. Arbetet för en attraktiv stad, som tilltalar alla sinnen, är i fokus
2017 när Torshälla stad firar 700 år. Även den framtagna
handelsutvecklingsstrategin ska implementeras.
Den största ekonomiska utmaningen för Torshälla stads nämnd 2017 är fortsatt
inom vård och sociala tjänster. Andelen äldre ökar. I Torshälla är 26 % av
invånarna 65 år eller äldre. , och de äldres behov av vård och omsorg ökar. Även
antalet barn och unga samt vuxna med behov av stöd, vård och behandling har
ökat. Fokus för 2017 är att utveckla det förebyggande arbetet för att främja hälsan,
med bland annat fokus på anhörigstödet och att minska vård- och
behandlingskostnader.
Det systematiska kvalitetsarbetet för att, alla boende och personer med behov av
hemtjänstinsatser, ska få en god och säker omsorg ska utvecklas. Inom
socialtjänsten ska lagkravet på barnföljare implementeras.
2017 fyller Torshälla stad 700 år. Det är för kommunkoncernen Eskilstuna ett unikt
tillfälle i att lyfta fram våra verksamheter och tillsammans visa vilken position vi
vill ta. Firandet kommer att pågå hela året genom olika aktörers engagemang.
Nämnden har fokus på fördelsedagen den 24 februari och kalas-veckan i juli 2017.
Torshälla 700-årsfirande ska stärka attraktiviteten för att främja en ökad inflyttning,
flera etableringar och ökad besöksnäringsverksamhet långsiktigt.
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Planering och uppföljning, kommunledningskontoret
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden

