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Hemställan från Käppalaförbundet om ändringar av förbundsordning och utökad låneram
Sammanfattning
Käppalaförbundet har i skrivelse per 2016-11-16 gjort en hemställan till Täby
kommun och övriga tio medlemmar. I hemställan ingår förslag på tre förändringar
en förändrad ändamålsparagraf, en anpassning av förbundsordningen till gällande lagstiftning och modernisering av språket, samt en höjning av låneramen
(medlemmarnas garantiförpliktelse för förbundets upplåning).
1. Ändamålsparagrafen
Täby kommun är inte beredd att bredda ändamålet för förbundet, utan att det
konkret redovisas vad detta avser och hur nyttan av en breddad inriktning
kommer medlemmarna tillgodo.
2. Anpassning till rådande lagstiftning samt modernisering av språket
Täby kommun har inget emot de förändringar som föreslås i detta avseende.
3. Utökad låneram
Täby kommun är inte beredd att stödja en utökad låneram. Innan det kan bli
aktuellt måste ett samråd ske med ägarna/medlemmarna och det måste tydliggöras vilka investeringar som avses genomföras, som kräver utökad låneram.
Hemställan, som är ställd till samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige,
behöver ytterligare beredning innan det tillställs kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att inte biträda hemställan om ändring av förbundsordningen för Käppalaförbundet
2. Kommunstyrelsen beslutar att inte godkänna att låneramen utökas för
Käppalaförbundet.
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Ärendet
Käppalaförbundet har i skrivelse per 2016-11-16 gjort en hemställan till Täby
kommun och övriga tio medlemmar. I hemställan ingår förslag på tre förändringar, som medlemmarna behöver ta ställning till. Det handlar om en förändrad ändamålsparagraf, en anpassning av förbundsordningen till gällande lagstiftning
och modernisering av språket, samt en höjning av låneramen (medlemmarnas
garantiförpliktelse för förbundets upplåning).
Kommunledningskontoret har följande synpunkter på den nu aktuella hemställan:
Ändamålsparagrafen
Täby kommun är inte beredd att bredda ändamålet för förbundet, utan att det
konkret redovisas vad detta avser och hur nyttan av en breddad inriktning kommer medlemmarna tillgodo. En ändring måste föregås av samråd med ägarna/medlemmarna.
Anpassning till rådande lagstiftning samt modernisering av språket
Täby kommun har inget emot de förändringar som föreslås i detta avseende. Vi
anser därutöver att det ska vara möjligt för medlemmarnas kommunstyrelser att
väcka ärende i förbundet, samt att medlemmarnas samtycke i § 12 ska kvarstå
tills vidare.
Utökad låneram
Täby kommun är inte beredd att stödja en utökad låneram. Innan det kan vara
aktuellt måste samråd ske med ägarna/medlemmarna och det måste tydliggöras
vilka investeringar som avses genomföras, som kräver utökad låneram.
Kommunledningskontoret föreslår med hänvisning till ovanstående att kommunstyrelsen inte biträder Käppalaförbundets hemställan.
Anslutning av nya medlemmar
I mitten av december på informationsmötet hos Käppala togs anslutning av nya
medlemmar (Österåker och Vaxholm) åter igen upp. Det är inget som den nu
aktuella hemställan berör, men avsikten från Käppalaförbundets sida är att den
frågan ska tas upp under våren 2017 med inriktningen att det ska ytterligare ändringar av förbundsordningen till början av 2018.
Täby kommun är beredd att medverka till att ansluta nya medlemmar till Käppalaförbundet. Det förutsätter dock att de nya medlemmarna själva bär de investeringar som deras anslutning innebär samt att de bidrar till redan gjorda investeringar och befintliga tillgångar. Det behöver, i den fortsatta processen, klargöras
hur det kan ske. Det är även viktigt att klargöra hur nuvarande medlemmars finansiella förutsättningar i övrigt påverkas genom att det indirekta åtagandet/garantin för förbundet ökar. För att det ska vara möjligt att ta ställning till ett
slutligt förslag måste dessa faktorer vara utredda. I det utredningsarbetet ingår
även önskvärda anpassningar av förbundsordning och framtida finansiella förutsättningar.
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För att kunna arbeta vidare med frågorna föreslår Täby kommun att Käppalaförbundet utökar samverkan med sina ägare – medlemskommunerna. Det är lämpligt att se på hur andra kommunalförbund – exempelvis Storstockholms brandförsvarsförbund – lägger upp sitt arbete i samverkan med medlemmarna och tilllämpa liknande lösningar även i Käppalaförbundet. Kommunledningarna i medlemskommunerna måste kunna följa utvecklingen av förbundets verksamhet,
långt tidigare involveras i processerna och därmed även tidigt kunna lämna synpunkter i frågor där medlemmarna har intressen.
Hemställan från Käppalaförbundet är ställd till samtliga medlemskommuners
kommunfullmäktige. Täby kommun anser dock att ärendet behöver beredas ytterligare innan det tillställs kommunfullmäktige.
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