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Dnr KS 2019/317

§4

Svar på motion från Sedat Dogru (M) om
utvärdering av Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund, bordlagt ärende

Sammanfattning

Sedat Dogru (M) har i en motion förslagit att kommunstyrelsen får
i uppdrag att, i samråd med övriga medlemskommuner, ta fram
direktiv för en utvärdering av Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund (SMOHF) samt att denna redovisas senast i
februari 2022 för att beaktas inför nästa mandatperiod. Motionären
anför att det finns anledning att utvärdera SMOHF för att belysa
bland annat syfte, kostnadseffektivitet och identifiera
förbättringsområden för att föreslå revideringar.
Förvaltningens synpunkter

Motionären föreslår att en särskild utvärdering av bland annat syfte,
kostnadseffektivitet och förbättringsområden för förbundet
genomförs för beaktande inför nästa mandatperiod. Förbundets
ändamål, uppgifter med mera framgår av SMOHF:s
förbundsordning, senast reviderad i kommunfullmäktige 2018-0507, § 81. Förbundets taxor behandlas årligen av
kommunfullmäktige, vilket därmed möjliggör för en analys av
förbundets kostnadseffektivitet. Utöver den löpande utvärderingen
som sker inom ramen för förbundets ordinarie verksamhet
redovisas årligen revisionsberättelse för SMOHF i
kommunfullmäktige, för 2019 års verksamhet hanterades denna i
kommunfullmäktige 2020-04-14, § 63.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer inte att det, utöver löpande
analys och granskning av förbundets verksamhet, finns behov av en
särskild utvärdering i enlighet med motionärens beskrivning.
Motionen föreslås avslås.
Underlag för beslut

- Motion
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Överläggningar i kommunstyrelsen

Linus Björkman (M), Christian Lindefjärd (SD) och Lage Öhlund
(-) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag samt Moderaternas,
Sverigedemokraternas och Lage Öhlunds (-) yrkande om bifall till
motionen. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Reservationer

Linus Björkman, Marietta de Pourbaix-Lundin, Sara Sixten och
Sedat Dogru - samtliga (M), Christian Lindefjärd (SD) och Lage
Öhlund (-) reserverar sig mot beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Sedat Dogru (M) yrkar med instämmande av Christian Lindefjärd
(SD), Åsa Bååth (V), Sven Gustafsson (M), Lage Öhlund (-), Eva
Karlsson (-), Magnus Malmberg (-) och Alexandra Anstrell (M)
bifall till motionen.
Meeri Wasberg (S) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen och i andra hand bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden ställer förslaget att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen mot att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde och finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska
återremitteras till kommunstyrelsen. Därmed faller övriga yrkanden
som framförts under debatten.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen.
__________
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