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Underlag för informell förankrings-/samrådsprocess avseende Käppalaförbundets
begäran om utökad låneram och anslutning av Vaxholm och Österåker till
förbundet
Käppalaförbundets styrelse beslutade på sitt styrelsemöte 2017-05-02 att fördjupa den
förankrings-/samrådsprocess som redan påbörjats avseende två separata ärenden av väsentlig
betydelse för förbundets framtid. Bägge dessa ärenden är tidskritiska på grund av olika
omständigheter och beslut behöver fastställas i början av 2018 hos samtliga
medlemskommuner för att undvika allvarliga konsekvenser för förbundets verksamhet.
Det ena ärendet berör 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 rör en eventuell anslutning av Vaxholm och Österåkers kommuner till
Käppalaförbundet vilket också kräver en förbundsordningsändring och ytterligare ökning av
låneramen med 400 miljoner kronor. Beslutsförslaget är här upplagt som ett
avtalsgodkännande med kommande förbundsordningsändringar. Även i detta fall krävs ett
godkännande från samtliga medlemskommuner för att besluten ska kunna verkställas.
I syfte att underlätta hanteringen av de slutgiltiga besluten och att försöka möta önskemål om
en utvidgad informell förankrings-/samrådshantering som kommit från
medlemskommunerna skickas med detta brev förslag på beslutsunderlag och information
kring berörda frågeställningar.
Tanken är att dessa underlag i kombination med tre mötestillfällen under juni som förbundet
avser att genomföra ska ge medlemskommunerna ett underlag för att informellt ge förslag på
eventuella ändringar i beslut och beslutsunderlag senast den 1 september 2017 till
nedanstående adress. Förbundets tjänstemän och förtroendevalda är givetvis också
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tillgängliga för besök i medlemskommunernas beredande eller beslutande organ under denna
tid.
Efter att ha anpassat beslutsunderlagen och förslagen till beslut till de synpunkter som
kommit förbundet till del under förankrings-/samrådsprocessen tas ett slutligt
beslutsunderlag fram av Käppalaförbundets styrelse under september som
Förbundsfullmäktige beslutar om den 17e oktober 2017. Därefter går dessa beslut ut till
medlemskommunerna för godkännande i respektive kommunfullmäktige i särskild ordning
fram till 28 februari 2018.
De underlag som bifogas denna skrivelse är:
Förslag till ny förbundsordning med utökad låneram att gälla från 2018-03-01
PM Förslag till ny förbundsordning med utökad låneram att gälla från 2018-03-01. Dat. 2017-05-02
Bilaga 1.
Förslag till ny förbundsordning 2018-03-01
Bilaga 2.
Investeringsplaner 2017-2031
Bilaga 2a. Investeringsplaner 2017-2031, Likviditets- och resultatanalys
Bilaga 3.
Konsekvenser av ej utökad låneram
Samt
Anslutning av Vaxholm och Österåker
PM Anslutning av Vaxholm och Österåker. Dat. 2017-05-02
Bilaga 1.
Teknisk beskrivning
Bilaga 2.
Ekonomiska konsekvenser
Bilaga 3.
Miljömässiga konsekvenser
Bilaga 4.
Avtalsförslag Fas 2 (Koncept)
Vidare inbjuds intresserade företrädare från medlemskommunerna till något av nedanstående
tre informationsmöten där som också kan ersättas av eller kompletteras med personliga
besök hos respektive medlemskommun av Käppalaförbundets representanter. Vid dessa
möten deltar Käppalaförbundets ordförande och vice ordförande samt förvaltningsledningen.
Datum och tid
Plats
2017-06-07, Kl. 10.00-12.00 Käppalaförbundet, Södra Kungsvägen 315, Lidingö
2017-06-13, Kl. 13.00-15.00 Solna stadshus (sal meddelas senare)
2017-06-20, Kl. 10.00-12.00 Käppalaförbundet, Södra Kungsvägen 315, Lidingö
Anmälan till ovanstående informationsträffar och/eller bokning av personliga besök görs
genom Per Manhem, VD (per.manhem@kappala.se) eller Tord Andersson, ekonomichef
(tord.andersson@kappala.se) eller Maria Tapper, kanslist (maria.tapper@kappala.se).
Samtliga kan också nås via Käppalaförbundets växel 08-766 67 00.
Välkomna
Anna Rheyneuclaudes Kihlman
Förbundsstyrelsens ordförande

Käppalaförbundet
Post Box 3095, 181 03 Lidingö Telefon 08-766 67 00 Telefax 08-766 67 01 E-post kappala@kappala.se Webbplats www.kappala.se
Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö

