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§ 128 Godkännande av föredragningslistan
§ 129 Kommunprogram 2020-2023
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Lu § 128 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.
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Lu § 129 Kommunprogram 2020-2023
Dnr KLK 2018/226
Beslut
Ledningsutskottet beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen 2019-10-01 uppdatera
bilagan med grundstatistik om indikatorernas nivåer
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Eksjö kommunprogram för 2020-2023
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av Eksjö
kommunprograms indikatorer (indikatorns relevans för styrning, målnivå) inför
budget 2022 med återrapportering till kommunfullmäktige
Christer Ljung (L) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 2018-12-11 en ny policy för styrning och ledning där
kommunens vision och kommunprogram utgör fundamentet. Samtidigt tillsattes
en tillfällig beredning med uppgift att arbeta fram ett kommunprogram 2020-2023
enligt policy Eksjö kommuns styrning och ledning och att kommunprogrammet
ska ersätta de politiska program som idag finns.
Kommunprogrammet är ett övergripande måldokument som beskriver den
politiska viljeriktningen för hur kommunen ska utvecklas. Kommunprogrammet
gäller för hela kommunkoncernen, det vill säga de kommunala bolag och
förvaltningens verksamheter som kommunen består av.
På ledningsutskottet 2019-08-20 presenterades beredningens förslag till
kommunprogram och ett alternativt förslag. Ledningsutskottet beslutade att
remittera det alternativa förslaget till kommunprogram, daterat 2019-08-16, till
styrelser och nämnder för yttrande senast 2019-09-19.
Kommunstyrelsens presidium redovisar nämndernas och styrelsernas yttranden.
Till dagens sammanträde har revidering skett i det alternativa förslaget.
Redaktionella ändringar och tillägg som framkommer under sammanträdet
kommer att justeras i det alternativa förslaget inför beslut i kommunstyrelsen
2019-10-01.

Justerandes sign
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Socialdemokraterna vill göra ett tillägg till protokollet med följande anteckning.
”Socialdemokraterna står bakom kommunprogrammet men vill uttrycka en
besvikelse över processen avseende det specifika avsnittet "Politisk viljeinriktning"
då detta avsnitt inte fanns med inom ramen för beredningens arbete utan vid ett
senare tillfälle ensidigt arbetats fram av en informell arbetsgrupp inom
majoriteten. Vi motsätter oss i grunden inte att majoriteten ensidigt har skrivit
avsnittet men frågan borde i någon form ha behandlats under beredningens
arbete”.
Yrkande
Under dagens överläggning yrkar Christer Ljung (L) att en indikator för
förskolan gällande, erbjuda plats i förskola eller familjedaghem inom fyra månader
läggs till i kommunprogrammet. Samt att måttet i respektive indikator ska tas bort.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden med ledningsutskottets
godkännande, proposition på Christer Ljungs (L) tillägg- och ändringsyrkande
mot avslag, varvid ledningsutskottet beslutar att avslå yrkandena.
Sebastian Hörlin (S) och Lennart Gustavsson (S) yrkar på att lägga till följande
protokollsanteckning.
”Socialdemokraterna står bakom kommunprogrammet men vill uttrycka en
besvikelse över processen avseende det specifika avsnittet "Politisk viljeinriktning"
då detta avsnitt inte fanns med inom ramen för beredningens arbete utan vid ett
senare tillfälle ensidigt arbetats fram av en informell arbetsgrupp inom
majoriteten. Vi motsätter oss i grunden inte att majoriteten ensidigt har skrivit
avsnittet men frågan borde i någon form ha behandlats under beredningens
arbete”.
Beslutsunderlag
Kommunprogram Alternativt förslag Reviderad daterad 2019-09-20
Kommunprogram Alternativt förslag daterad 2019-08-16
Kommunprogram - Tillfällig Fullmäktigeberedningens förslag daterad 2019-06-03
Ledningsutskottets beslut § 92 daterad, 2019-08-20
Eksjö kommuns styrning och ledning – policy
Styrning och ledning remiss kommunprogram daterad, 2019-09-02
Ledningsutskottet -Yttrande på kommunprogram 2020-2023
Samhällsbyggnadsnämnden - Yttrande Kommunprogram 2020-2023
Tillväxt- och utvecklingsnämndens - Yttrande på kommunprogram 2020-2023
Socialnämnden - Yttrande på kommunprogram 2020-2023
Barn- och ungdomsnämnden - Yttrande på kommunprogram 2020-2023
Eksjö Energi AB, Eksjö Elnät AB och Eksjö Energi ELIT AB -Yttrande på
kommunprogram 2020-2023
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AB Eksjö Industribyggnader - Yttrande på kommunprogram 2020-2023
Eksjö Kommunfastigheter AB - Yttrande Kommunprogram 2020-2023
Eksjöbostäder AB- Yttrande Kommunprogram 2020-2023
Utdrag:
Kommunstyrelsen
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