
Bilaga 2  Förändringar i Käppalaförbundets förbundsordning 

Förslag på ändringar i förbundsordning till Käppalaförbundet 
Med anledning av att Knivsta kommun ansökt om och eventuellt beviljas medlemskap i 
Käppalaförbundet föreslås följande ändringar och nya lydelser i den förbundsordning som godkänts 
och tillämpas vid Knivsta kommuns anslutningstidpunkt. Förändringarna i förbundsordningen föreslås 
träda i kraft vid anslutningstidpunkten som enligt anslutningsavtalet mellan Knivsta kommun och 
Käppalaförbundet fastställs av Käppalaförbundets styrelse under förutsättning att samtliga 
medlemskommuner godkänt nedanstående ändringar i de angivna paragraferna (föreslagna 
ändringar är gulmarkerade): 

Nu gällande Förbundsordning Förslag på ny Förbundsordning 
Denna förbundsordning godkändes vid 
förbundsfullmäktiges sammanträde den 22 oktober 2019 
och har därefter antagits av medlemskommunernas 
fullmäktige. Förbundsordningen träder i kraft den 1 april 
2020. 

Denna förbundsordning godkändes vid 
förbundsfullmäktiges sammanträde xxxx-xx-xx och har 
därefter antagits av medlemskommunernas fullmäktige. 
Förbundsordningen träder i kraft vid Knivsta kommuns 
anslutningstidpunkt xxxx-xx-xx. 

§ 1 Medlemmar, namn och säte 
Kommunerna Danderyd, Lidingö, Nacka, Sigtuna, 
Sollentuna, Solna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, 
Vallentuna och Värmdö är sammanslutna till ett 
kommunalförbund för obestämd tid enligt bestämmelserna 
i kommunallagen.  
 
Förbundet ska heta Käppalaförbundet och ska ha sitt säte i 
Lidingö stad. 
Med ”medlemskommun” avses medlem i 
kommunalförbundet Käppalaförbundet. 
 

§ 1 Medlemmar, namn och säte 
Kommunerna Danderyd, Knivsta, Lidingö, Nacka, Sigtuna, 
Sollentuna, Solna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, 
Vallentuna och Värmdö är sammanslutna till ett 
kommunalförbund för obestämd tid enligt bestämmelserna 
i kommunallagen.  
 
Förbundet ska heta Käppalaförbundet och ska ha sitt säte i 
Lidingö stad. 
Med ”medlemskommun” avses medlem i 
kommunalförbundet Käppalaförbundet 

§ 11 Styrelse 
Förbundsfullmäktige ska, efter förslag från en av 
fullmäktige tillsatt valberedning, utse en förbundsstyrelse 
som svarar för förvaltning och verkställighet av beslut. 
Förbundsstyrelsen ska bestå av elva ledamöter. För varje 
ledamot utses därjämte en ersättare. Varje 
medlemskommun ska vara representerad i förbundets 
styrelse med en ledamot och en ersättare.  
 
Mandattiden för förbundsstyrelsen ska vara fyra år och 
räknas från den 1 januari året efter det år då val av 
kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet. 
 
Förbundsstyrelsen får vara ställföreträdande för 
förbundsfullmäktige vid myndighetsutövning som 
överlämnats till förbundet av medlemskommunerna.  
Förbundsstyrelsens arbetsutskott har att bereda de 
ärenden som ska behandlas av styrelsen. Arbetsutskottet 
har att avgöra de ärenden som styrelsen beslutat delegera 
till arbetsutskottet.  
 

§ 11 Styrelse 
Förbundsfullmäktige ska, efter förslag från en av 
fullmäktige tillsatt valberedning, utse en förbundsstyrelse 
som svarar för förvaltning och verkställighet av beslut. 
Förbundsstyrelsen ska bestå av tolv ledamöter. För varje 
ledamot utses därjämte en ersättare. Varje 
medlemskommun ska vara representerad i förbundets 
styrelse med en ledamot och en ersättare.  
 
Mandattiden för förbundsstyrelsen ska vara fyra år och 
räknas från den 1 januari året efter det år då val av 
kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet. 
 
Förbundsstyrelsen får vara ställföreträdande för 
förbundsfullmäktige vid myndighetsutövning som 
överlämnats till förbundet av medlemskommunerna.  
Förbundsstyrelsens arbetsutskott har att bereda de 
ärenden som ska behandlas av styrelsen. Arbetsutskottet 
har att avgöra de ärenden som styrelsen beslutat delegera 
till arbetsutskottet.  
 

§ 23 Ikraftträdande 
Denna förbundsordning träder i kraft 2020-04-01. 
Föregående förbundsordning som trädde i kraft 2007-03-01 
upphör samtidigt att gälla. 
I kommunallagen finns kompletterande bestämmelser 
avseende kommunalförbund, dess organ och verksamhet 
 

§ 23 Ikraftträdande 
Denna förbundsordning träder i kraft vid Knivsta kommuns 
anslutningstidpunkt som fastställs av Käppalaförbundets 
förbundsstyrelse. Föregående förbundsordning upphör 
samtidigt att gälla. 
I kommunallagen finns kompletterande bestämmelser 
avseende kommunalförbund, dess organ och verksamhet 
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