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Kommunstyrelsen

Ändring i förbundsordning för Käppalaförbundet
Ärendet
Käppalaförbundet har 2016-11-16 gjort en hemställan till Danderyds
kommun och övriga tio medlemmar. I hemställan ingår förslag på tre
förändringar som medlemmarna behöver ta ställning till. Det handlar om en
förändrad ändamålsparagraf, anpassning av förbundsordningen till gällande
lagstiftning och modernisering av språket samt en höjning av låneramen.
Kommunledningskontoret ställer sig i alla delar positiv till
Käppalaförbundets skrivelse.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att biträda hemställan om ändring av
förbundsordningen för Käppalaförbundet.
Bakgrund
Käppalaförbundet har i skrivelse 2016-11-16 gjort en hemställan till
Danderyds kommun och övriga tio medlemmar. I hemställan ingår förslag
på tre förändringar som medlemmarna behöver ta ställning till. Det handlar
om en förändrad ändamålsparagraf, anpassning av förbundsordningen till
gällande lagstiftning och modernisering av språket samt en höjning av
låneramen.
Ändrad ändamålsparagraf
Förslaget till ändring av ändamålsparagrafen innebär en breddning av
uppdraget. Käppalaförbundets ursprungliga ändamålsparagraf avsåg endast
rening av avloppsvattnet. I takt med förbättrad teknik och utveckling av
olika metoder för utvinning av nyttigheter ifrån avloppsvattnet tillvaratas
numer till exempel både energi och näring från det inkommande vattnet.
Ändamålsparagrafen föreslås därför avspegla både renings- och
resursutvinningsuppdraget.
Anpassning till rådande lagstiftning och modernisering av språket
Antalet revisorer fastställs till tre ordinarie ledamöter istället för tre
ordinarie och tre ersättare.
Förändringar i lydelser: § 5b Rätt att väcka ärende i förbundsfullmäktige
och § 12 Förbundets avloppssanläggningar ändras
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Avgiften till förbundet faktureras måndsvis istället för kvartalsvis.
Avsikten är att öka tydligheten och modernisera språket.
Utökad låneram
Enligt nuvarande förbundsordning uppgår låneramen till 1,4 mdkr och tillåts
inte vid något tillfälle överstigas. Förbundet aviserar att risk för momentant
överdrag av nuvarande låneram kan uppstå redan 2017. Ny låneram om 1,6
mdkr föreslås. Möjligheten kvarstår att lån till högre belopp dock får upptas
om samtliga förbundsmedlemmar medger detta.

Kommunledningskontorets yttrande
Kommunledningskontoret har tagit del av Käppalaförbundets skrivelse och
har efter ytterligare kontakt med förbundet kommit fram till att föreslå ett
postivt ställningstagande med nedanstående motiveringar:
En breddning av ändamålet är i linje med uppdraget. Förbundet har arbetat
aktivt med energifrågan. Idag sker energiförsäljning om cirka 27 mnkr
vilket kommit medlemmarna tillgodo genom minskat avgiftsuttag.
Förbundet arbetar med olika strategier t ex för att lyckas med det nationella
målet om att återföra näringen från avloppsslammet tillbaka till åkermarken.
Anpassningen till gällande lagstiftning:
Ändringen i § 5b klargör att ärende i förbundsfullmäktige ska kunna väckas
av ledamot i enlighet med kommunallagen. Detta överensstämmer med
lagstiftningen.
Ändringen av § 12 innebär att kravet på samtycke är borttaget. Paragrafen
har varit alltför svårtolkad och statisk. Idag genomförs
anläggningsförändringar genom modifikationer av utrustning i befintliga
bergrum och byggnader. Förbundsfullmäktige godkänner investeringsplaner
löpande för dessa ändamål.
Enligt förbundets kalkyl över lånebehov överskrids nuvarande limit om 1,4
mdkr redan i början av 2018. Då kommunen ansvarar för sin andel av
skulden och samtidigt har en andel i förbundets tillgångar bedömer
kommunlednignskontoret risken som ringa att förbundet överinvesterar. De
specifika investeringar som medför behov av utökad investeringsram har
främst att göra med kapacitets- och kvalitetshöjande investeringar som
föranleds av förändrade utsläppsvillkor och ökade flöden från
medlemskommunerna. Samtidigt behövs kraftiga
reinvesteringar/underhållsåtgärder göras vid pumpstationer i
distributionssystemet.
Kommunledningskontoret kan konstatera att de förändringar i
förbundsordningen som anslutningen av nya medlemmar (Österåker och
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Vaxholm) kommer innebära inte berör detta förslag. Beslut om nya
medlemmar kommer preliminärt att fattas på oktobermötet 2017 för vidare
beslutsprocess i
medlemskommunerna under våren 2018. I och med nya medlemmar
kommer den finansiella bilden ändras vilket ytterligare styrker en ökning av
låneramen.
Åsa Heribertson
Kommundirektör

Cecilia von Sydow
Ekonomichef
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