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Klargörande avseende Käppalaförbundets hemställan om utökad låneram och
anslutning av Österåker och Vaxholm till förbundet
Med anledning av att flera medlemskommuner hört av sig till Käppalaförbundet och undrat
hur beslutsprocessen ser ut avseende en utökad låneram samt en eventuell anslutning av
Vaxholm och Österåker till förbundet vill förbundets presidium och förvaltning med detta
brev klargöra förbundets planerade beslutsprocess i ärendena.
Bakgrund
Käppalaförbundets styrelse beslutade på sitt styrelsemöte 2017-03-21 att dra tillbaka den
hemställan om utökad låneram och övriga förändringar av förbundsordningen som
förbundsfullmäktige beslutade att skicka för godkännande till medlemskommunerna i
oktober 2017 (se Bilaga 1). Tillbakadragandet av hemställan grundades på att flera
medlemskommuner inte ansåg att beslut kunde fattas utan ytterligare information runt
frågorna. Förbundsstyrelsen beslutade 2017-05-02 att fördjupa den förankrings/samrådsprocess som redan påbörjats avseende två separata ärenden för beslut under hösten
2017 då synpunkter inhämtats från medlemskommunerna.
Det ena ärendet berörde en begäran att utöka befintlig låneram för förbundet från 1,4
miljarder kronor till 2,2 miljarder kronor genom att ändra § 8 i nuvarande förbundsordning.
En sådan ändring kräver ett godkännande från samtliga medlemskommuner.
Det andra ärendet rörde en eventuell anslutning av Vaxholm och Österåkers kommuner till
Käppalaförbundet vilket också kräver en förbundsordningsändring och ytterligare ökning av
låneramen med 400 miljoner kronor.
Kommande beslutsprocess
Tiden för yttranden och synpunkter avseende de kommande beslutsförslagen har nu uppnåtts
(1 november 2017) och Käppalaförbundets styrelse kommer den 14 november 2017 att
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föreslå förbundsfullmäktige att fatta modifierade beslut om frågorna med hänsyn tagen till
det som framkommit till förbundet under förankrings-/samrådstiden på ett extra
förbundsfullmäktigemöte den 12 december 2017. Därefter kommer fullmäktiges
beslutsförslag snarast möjligt att delges kommunerna med en hemställan om godkännande
från medlemskommunernas respektive kommunfullmäktige senast i februari 2018.
Vi vill understryka vikten av att medlemskommunerna planerar in dessa beslut i
kommunfullmäktige i februari 2018 eftersom den förändrade förbundsordningen föreslås
gälla från 15 mars 2018. Den snäva tidsramen har att göra med att Käppalaförbundet då
kommer att uppnå nu gällande lånetak.
Frågor med anledning av detta meddelande besvaras av förbundsstyrelsens ordförande Anna
Rheyneuclaudes Kihlman (anna.rheyneuclaudeskihlman@lidingo.se) eller vice ordförande
Catharina Andersson (catharina.andersson@upplands-bro.se)
samt Per Manhem, VD (per.manhem@kappala.se) eller Tord Andersson, ekonomichef
(tord.andersson@kappala.se).
Dessa kan också nås via Käppalaförbundets växel 08-766 67 00.
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Bilagor:
Bilaga 1.

Återtagande av hemställan om förändring av förbundsordning
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