
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Datum: Torsdagen den 17 december 2020 

Plats och tid: Astrakanen och via Zoom, kl. 09:00  

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

 Upprop   

1.  Val av justeringsperson Johan Peterson KSau 

2.  Godkännande av dagordning Johan Peterson KSau 

3.  Namnsättning av nya vägar inom detaljplan 16:41, Båstad 109:143 mfl Camilla Nermark KSau 

4.  Svar på remiss från NVSKK (Nordvästra Skånes kustvattenkommitté) om 
höjd avgift 

Roger Larsson KS 

5.  Ändring av villkor, Exploateringsavtal med option för Sunnan 10 m.fl. Susanna Almqvist KS 

6.  Äskande av medel för minskade intäkter Torekovs hamn Elisabet Edner KS 

7.  Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2021 Elisabet Edner KS 

8.  Bidragsansökan till padelhall Grevie GIK Elisabet Edner KS 

9.  Ändring av aktieägaravtal avseende Ängelholm Helsingborgs flygplats 
Holding AB 

Charlotte Rosenlund 
Sjövall 

KF 

10.  Informationsärenden 

A, Program för tillgänglighet och delaktighet, utvecklingsledare Jessica 
Arvidsson 

B, Elevprognoser, vuxenutbildningen, t.f. bildningschef Ewa Nilsson   

Johan Peterson KSau 

 
 
Båstad den 10 december 2020 
 
 
 

Johan Olsson Swanstein 
Ordförande 

Johan Peterson 
Sekreterare 
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Datum: 2020-12-09 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000010/2020 – 100 
 
 

Val av justeringsperson  
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Inge Henriksson (BP).  
 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Ingela Stefansson (S).   
 
3. Protokollsjusteringen äger rum den 18 december kl. 13:00. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Arbetsutskottets protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För justeringsperso-
nen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordföranden och justeringsper-
sonen på dag och tid som utskottet beslutar vid varje sammanträde. 
 
Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån valprotokollet från kommunfull-
mäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver justera det aktuella 
protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkommande 
sammanträde. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Datum: 2020-06-10 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000011/2020 – 100 
 
 

Godkännande av dagordning  
 
 

Förslag till beslut 
 
Dagordningen godkänns.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av nämndens sekreterare 
och godkänns av ordföranden före utskick. Arbetsutskottet har att ta ställning till om dagord-
ningen för dagens sammanträde kan godkännas. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Datum: 2020-12-07 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Namnkommittén via Camilla Nermark 

Dnr: KS 000895/2020-300 

 
 
 
 

Namnsättning av nya gator inom detaljplan 1641, Båstad 109:143 m.fl. i Bå-
stad, Båstads kommun 

 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att de nya gatorna inom detaljplan 1641, Båstad 
109:144 m.fl. i Båstad, ska ha gatunamnen Hyllebäcksvägen samt Genvägen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Detaljplan för Båstad 109:143 m.fl, vann laga kraft 1 december 2011. En utbyggnad enligt detalj-
plan innebär att gator inom planområdet kommer att anläggas. Gatorna är till största del belägna 
inom så kalla kvartersmark och det åligger fastighetsägaren att bygga ut infrastruktur i enlighet 
med gällande detaljplan. Namnkommittén anser att gator som omfattas av detaljplan bör namn-
sättas – även om gatorna ej är planlagda som allmän plats GATA till exempel. I samband med 
utbyggnad behövs därmed två nya gatunamn fastställas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Översiktskarta, Båstad 
 

DPL 1641 

Kommunhus 

BÅSTADS 
KOMMUN 
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Fastighetsreglering enligt detaljplan är genomförd och nästa steg blir att bygga ut infrastruktur. 
Genom att namnsätta gator underlättar det för blåljusmyndigheter, allmänhet, posten med flera 
att hitta/lokalisera sig. 
 
Namnkommittén har samrått med Föreningen Gamla Båstad och även gett exploatör möjlighet 
att framföra synpunkter. Olika gatunamn har föreslagits och diskuterats. Bland annat har Före-
ningen Gamla Båstad (genom Tomas) berättat att eldrött duväppel (även kallat Pigeon=engels-
kans ord för duva) har odlats här. Vidare jämför Föreningen Gamla Båstad området med andra 
fastigheter i anslutning till Tarravägen och anser att gatan inom kvartersmark inte nödvändigt-
vis behöver namnsättas men anser att Hyllebäcksvägen är ett bra namnval. 
 
Kommunens namnkommitté anser att Hyllebäcksvägen är ett lämpligt gatunamn med hänsyn 
till kopplingen till området och Hyllebäcken som rinner strax söder om den nya bostadsbebyg-
gelsen inom planområdet. 
 
Vidare föreslår namnkommittén att lokalgata samt ”gångslingan” genom NATUR i öster får nam-
net Genvägen. Syftet med att namnsätta och skylta den gatan är att tillgängliggöra och upp-
muntra allmänheten att ta sig mellan Tarravägen vidare till Hagalundsgatan. 
 
 

 
 

Utdrag ur detaljplan 1641 inkl föreslagna gatunamn 
 

 
Vidare bedömer namnkommittén att namnsättningen följer kulturmiljölagens regler om god ort-
namnssed och stavning enligt svenska stavningsregler. 
 

Hyllebäcksvägen 

Genvägen 
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Namnkommittén genom 
 

 
Camilla Nermark 
Planarkitekt 
 
 
Beslutet ska expedieras till 
Namnkommittén genom kulturstrategen, Heléne Steinlein 
Samhällsbyggnad / Geodata 
Teknik- och service / trafikingenjör Alexander Ejwertz Johanzon samt 
gatu- och parkchef, Marie Eriksson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
- 



    Tjänsteskrivelse 
     
 

Båstads kommun 

 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx  

Plusgiro: 11 11 11 -1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se     rev 2016.11.24 
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Datum 

2020-12-08  

Handläggare 

Roger Larsson 

Dnr 

  

 

 

       Kommunstyrelsen 
 

 

  

Svar på remiss – Förslag på uppräkning av medlemsavgifter i 
Nordvästskånes kustvattenkommitté, NVSKK, från 2021 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lämnar följande svar till styrelsen i Nordvästskånes 
kustvattenkommitté: 
- Provtagningen enligt kontrollprogrammet ger värdefull data om havets status i 

Skälderviken och i södra Laholmsbukten. 
- Båstads kommun motsätter sig den föreslagna kostnadsökningen och vill att styrelsen 

anpassar provtagningens omfattning till vad som ryms inom befintlig budget. 
- Båstads kommun vill att styrelsen undersöker möjligheten att kommunerna upphör 

med provtagningen och överlämnar ansvaret till staten när nuvarande 
kontrollprogram upphör 2024.    

 

 Sammanfattning 
Styrelsen i Nordvästskånes kustvattenkommitté, NVSKK, har beslutat att skicka ut ett 
förslag till medlemmarna gällande justering av avgifterna till kontrollprogrammet. 
  
2016 klubbades ett reviderat förslag av kontrollprogrammet igenom. December 2019 
löpte första avtalstiden ut för kontrollprogrammet och man beslutade att upphandla 
samma kontrollprogram igen på 2 + 2 + 1 år. Det nya avtalet landade på en högre kostnad 
än tidigare avtal men rymdes inom budgeten för den första avtalsperioden 2020-2021. 
Styrelsen beslutade därför att teckna avtal med konsult för recipientkontroll. 
  
För att kunna fullfölja hela avtalet fram till 2024 behöver intäkterna regleras. Styrelsen 
har därför tillsammans med årsstämman 2020 beslutat att ta fram förslag på hur 
organisationen ska få budgeten att gå ihop på sikt.  
 
Första steget är att gå ut med ett förslag till medlemmarna att ta ställning till. Förslaget 
grundas på hur kontrollavgifterna behöver regleras för att kunna fortsätta bedriva det 
kontrollprogram som årsstämman beslutat och har avtal på idag. Förslaget innehåller 
därför en justering av intäkterna för att täcka upp budgetunderskottet så att nuvarande 
avtal och kontrollprogram kan fullföljas.  

[nJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Samhällsbyggnad 

mailto:samhallsbyggnad@bastad.se
http://www.bastad.se/
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Då regleringen är större än vad styrelsen och årsstämman känner sig ha mandat för 
skickar styrelsen därför ut förslaget till er medlemmar att ta del av och förankra på rätt 
nivå. 

NVSKK bedriver sedan 1994 ett samordnat recipientkontrollprogram i Skälderviken och 
södra Laholmsbukten. Avsikten är att kontrollprogrammet ska visa på hur tillrinningen från 
land påverkar havsmiljön i området samt ge en bild av status och utveckling över tid. 
Området har få verksamheter med direktutsläpp till området och den största påverkan sker 
genom tillrinning från land. 

Förvaltningens  budget för 2021 är redan beslutad och något utrymme för omfördelningar 
inom ansvarsområdet finns inte. Förvaltningen har besparingskrav för 2021 och åren 
framöver. Varje förslag till utgiftsökning behöver därför noggrant analyseras för att 
undersöka om det är möjligt att istället göra ändringar i uppdragets relevans och 
omfattning.   

Inom NVSKK har styrelsen och årsstämman lyft frågan om det finns fler som borde vara med 
och dela kostnaderna. Detta då en del data används för den nationella statusklassningen av 
havsområdet enligt vattendirektivet. Samhällsbyggnad anser att det i första hand är ett 
statligt intresse och ansvar att samla in data för statusklassningen av havet. NVSKK bör ha 
en dialog med Vattenmyndigheterna och länsstyrelsernas vattendelegationer om inte staten 
bör ta över ansvaret för provtagningen.  

Miljöövervakning av havet är nödvändigt för att kunna bedöma och följa upp tillståndet i 
havsmiljön. Det kommunala ansvaret för miljöövervakning omfattar framförallt 
undersökning av påverkan från markanvändning, kommunala verksamheter och tekniska 
anläggningar. Det kan därför ifrågasättas om inte kommunens pengar kan göra större nytta 
genom miljöövervakning som utgår ifrån kommunens behov, till exempel övervakning av 
våra mindre vattendrag.  
 
Samhällsbyggnad 
 
Roger Larsson 
samhällsbyggnadschef 
 
Samråd har skett med: 
- miljöchef Michaela Sundström 
 
Bilagor: 
- Förslag på uppräkning av medlemsavgifter i NVSKK från 2021, 14 oktober 2020 
  
Beslutet ska expedieras till: 
post@nvskk.se 
samhallsbyggnad@bastad.se 

mailto:samhallsbyggnad@bastad.se
http://www.bastad.se/


Nordvästskånes kustvattenkommitté  14 oktober 2020 
 
Handläggare 
Stina Bertilsson Vuksan, sekreterare/ koordinator NVSKK 
Tele: 042- 10 50 53 
 stina.bertilssonvuksan@helsingborg.se 
 

 

Till medlemmar i Nordvästskånes kustvattenkommitté 

Styrelsen i Nordvästskånes kustvattenkommitté, NVSKK, har beslutat att skicka ut ett förslag till 

medlemmarna gällande justering av avgifterna till kontrollprogrammet.  

2016 klubbades ett reviderat förslag av kontrollprogrammet igenom. December 2019 löpte första 

avtalstiden ut för kontrollprogrammet och man beslutade att upphandla samma kontrollprogram 

igen på 2 + 2 + 1 år. Det nya avtalet landade på en högre kostnad än tidigare avtal men rymdes inom 

budgeten för den första avtalsperioden 2020-2021. Styrelsen beslutade därför att teckna avtal med 

konsult för recipientkontroll.  

För att kunna fullfölja hela avtalet fram till 2024 behöver intäkterna regleras. Styrelsen har därför 

tillsammans med årsstämman 2020 beslutat att ta fram förslag på hur organisationen ska få 

budgeten att gå ihop på sikt.  

Första steget är att gå ut med ett förslag till medlemmarna att ta ställning till. Förslaget grundas på 

hur kontrollavgifterna behöver regleras för att kunna fortsätta bedriva det kontrollprogram som 

årsstämman beslutat och har avtal på idag. Förslaget innehåller därför en justering av intäkterna för 

att täcka upp budgetunderskottet så att nuvarande avtal  och kontrollprogram kan fullföljas. 

Då regleringen är större än vad styrelsen och årsstämman känner sig ha mandat för skickar styrelsen 

därför ut förslaget till er medlemmar att ta del av och förankra på rätt nivå. Svar ska inkomma senast 

31 januari 2021 till Nordvästskånes kustvattenkommitté, post@nvskk.se. Finns mandat för 

förslaget hos medlemmarna kommer kontrollavgifterna justeras i enlighet med förslaget så att 

nuvarande kontrollprogram och avtal kan fullföljas.  

Förslaget är framtaget av sekretariatet på uppdrag och samråd av styrelsen och NVSKK:S 

arbetsgrupp, både valda representanter och tjänstepersoner från respektive kommunmedlem har 

medverkat.  

 

 

Richard Åkesson  

Ordförande Nordvästskånes kustvattenkommitté 
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Handläggare 
Stina Bertilsson Vuksan, sekreterare/ koordinator NVSKK 
Tele: 042- 10 50 53 
 stina.bertilssonvuksan@helsingborg.se 
 
 

Förslag på uppräkning av medlemsavgifter i Nordvästskånes 

kustvattenkommitté, NVSKK, från 2021 

 

Bakgrunden till Nordvästskånes kustvattenkommitté och kontrollprogrammet  

Nordvästskånes kustvattenkommitté bedriver sedan 1994 ett samordnat recipientkontrollprogram i 

Skälderviken och södra Laholmsbukten (bild 1). Avsikten är att kontrollprogrammet ska visa på hur 

tillrinningen från land påverkar havsmiljön i området samt ge en bild av status och utveckling över 

tid. Området har få verksamheter med direktutsläpp till området och den största påverkan sker 

genom tillrinning från land.  

 

 

Bild 1. Karta över Skälderviken och södra Laholmsbukten samt provtagningspunkterna i NVSKK:s kontrollprogram. 

 

I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet drabbades Skälderviken och södra Laholmsbukten av 

fiskdöd, bottendöd och säldöd. Händelserna väckte frågan kring hur havet mådde samt vad som 

behövde göras. Efter utredningar lades ett förslag från länsstyrelsen i Kristianstad, Halland och 

Malmöhus på miljökontroll av Skälderviken och Laholmsbukten. Förslaget ledde till att 

Nordvästskånes kustvattenkommitté bildades 1994. Dåvarande medlemmar var 9 kommuner, 4 

industrier och länsstyrelsen i Malmöhus. Efter några år gick industrier och inlandskommunerna ur så 
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Handläggare 
Stina Bertilsson Vuksan, sekreterare/ koordinator NVSKK 
Tele: 042- 10 50 53 
 stina.bertilssonvuksan@helsingborg.se 
 
att endast kustkommunerna med tillrinningsområde till Skälderviken och Laholmsbukten var 

medlemmar.  

Idag består medlemmarna av de fyra kustkommunerna Båstad, Helsingborg, Höganäs och Ängelholm 

samt stödmedlemmarna Rönneås-, Vegeåns- och Ringsjöns vattenråd samt Naturskyddsföreningen i 

Kullabygden. Adjungerad till styrelse och arbetsgrupp är även Länsstyrelsen i Skåne.  

Medlemmar och stödmedlemmar betalar en symbolisk medlemsavgift på 100 kr. Avgiften för 

kontrollprogrammet fördelas mellan medlemmarna. Fördelningen ska enligt stadgarna ske baserat 

på antal invånare inom kommunens tillrinningsområde till Skälderviken och Södra Laholmsbukten.  

NVSKK:s kontrollprogram är idag nästintill den enda marina miljöövervakning och recipientkontroll 

som bedrivs i Skälderviken och Södra Laholmsbukten. Kontrollprogrammet är därför mycket 

värdefullt för medlemmarna som kunskap om hur havet inom deras kommuner mår och påverkas. 

I kontrollprogram och miljöövervakning är kontinuitet viktigt för att kunna fånga upp trender i data. 

Trender är viktiga för att kunna följa utvecklingen av den marina miljön, och exempelvis påvisar 

försämringar, till exempel som följd ökad belastning av näringsämnen från land eller förbättringar till 

följd av insatta åtgärder. Därför bör förändringar av recipientkontrollprogrammet  endast göras om 

inkomna data inte håller den kvalitet som behövs för att kunna se trender eller inte fångar de 

påverkansområdena man avser. Kontrollprogrammet som bedrivs kan enligt stadgarna revideras vart 

3- 5 år och detta gjordes senast 2016. 

Revideringen 2016 gjordes efter en utvärdering av mätserier och variabler bland annat utifrån hur 

bra dataunderlag de gav för trendanalyser. Detta ledde till att två av tre hydrografistationer, som 

mäter halten näringsämnen, växtplankton, salthalt, syre och temperatur, togs bort. Detta då den ena 

av dessa hade en placering som gav osäker mätdata och den andra kunde täckas in av en närbelägen 

station som provtas inom Hallands kustkontrollprogram. Hydrografi och växtplankton mäts en gång i 

månaden och kräver därför mycket resurser för att utföras och analyseras. Detta innebär också att 

dessa mätvariabler är relativt dyra att inhämta i förhållande till andra så som bottenfauna och 

makroalger. Pengarna som frigjordes när två hydrografistationer togs bort omfördelades till 

återkommande kontroll av miljögifter i musslor och fisk.   

 

Nuvarande kontrollprogram 

2019 var första avtalsperioden för det nya kontrollprogrammet över och en ny period handlades upp. 

Inför den nya upphandlingen hade konsultmarknaden förändrats och offerterna visade på en kraftig 

prisökning. Efter att ha genomgått två upphandlingsrundor var kostnaderna för kontrollprogrammets 

hela avtalsperiod med optionsår fortfarande över budget. Styrelsen beslutade att ändå teckna avtal 

då första avtalsperioden 2020-2021 rymdes inom budget men med vetskapen att man under denna 

period måste lösa budgetfrågan. (tabell 1) 
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Tabell 1. Kostnaden för de olika parametrarna i kontrollprogrammet enligt nuvarande avtal samt underskottet som uppstår 

mellan utgifter och intäkter. Underskottet visas även fördelat över 4 år som underlag för justering av kontrollavgifter från 

och med 2021. Intäkterna visas exklusive kostnaden för administrationen som är 55 000 kr per år.  

 

 

Förslag på reglering för att genomföra nuvarande kontrollprogram 

Det finns inga tecken på att marknadens priser kommer sjunka till tidigare nivåer. Det är snarare så 

att vi haft en marknad där lokala konsulter har legat lägre än andra på marknaden och nu har dessa 

justerat sina priser. Detta tillsammans med att vi vid revideringen av kontrollprogrammet tog bort 

två hydrografistationer har gjort att vi ändå lyckats hålla budget utan att göra några större justeringar 

av avgifterna. Uppgången av medlemmarnas kontrollavgifter har varit 1 % per år under de senaste 20 

åren, men kontrollprogrammet förutsätter en reglering av kontrollavgifterna för fortsatt 

genomförande (tabell 2). 

Förslaget på justering av kontrollavgifter har gjorts utifrån det underskott som finns under hela 

avtalets 5-årsperiod (tabell 1). Underskottet har sedan fördelats på de kvarvarande 4 åren från 2021 i 

enlighet med den idag rådande fördelningen efter invånare inom tillrinningsområdet för 

medlemmarna (tabell2).  

 

Tabell 2. Förslag på kontrollavgifter för att genomföra hela avtalstiden enligt nuvarande kontrollprogram. Dagens avgifter är 

kontrollavgiften tillsammans med medlemsavgiften på 100 kr. Underskottet för 4 år är hämtat från tabell 1.  

 

 

Vid en justering av intäkterna, där underskottet skjuts till av medlemmarna, går budgeten runt med 

visst överskott (tabell 3). Överskottet ligger dock till grund för kommande avtalsperiod med bland 

annat miljögiftundersökningar som enligt nuvarande kontrollprogram ska ske vart 3:e respektive 6:e 

år för mussla och fisk.  

Kostnad för de olika kontrollparametrarna/ år enligt avtalsperioden 2020-2021 2+ 1

År Fauna Hydrografi Makroalger Miljögifter Summa

2020 70 000        271 610      84 310         425 920      

2021 70 000        279 758      86 839         436 597      
2022 72 000        288 151      89 444         236 600          686 195      

2023 74 000        296 796      92 128         462 924      

2024 76 000        305 699      94 892         476 591      
Summa 362 000        1 442 014    447 613         236 600          2 062 307    378 835-        94 709-                  

Intäkter minus admin 4 år 1 683 472   

 Underskott 

fördelat över 4 år 
Underskott 4 årI I 

I I 

I 

Förslag till kontrollavgifter 2021 och 2022 samt till avtalets slut 2024 Uppräkning underskott 
Dagens 

Medlems- Underskott Underskott 
Underskott Ny avgift Ny avgift Ny avgift Ny avgift 

Medlem avgift inkl 
fördelning 4år fördelat 

uppräkning 
2021 2022 2023 2024 

admin resp. medlem 
Båstad kommun 71 520 0, 15 378 835 58 442 14 610 86 130 86 130 86 130 86 130 
Helsingborg Stad 156 720 0,34 128 063 32 016 188 736 188 736 188 736 188 736 
Höganäs kommun 60 595 0, 13 49 515 12 379 72 974 72 974 72 974 72 974 
Ängelholms kommun 174 775 0,38 142 816 35 704 210 479 210 479 210 479 210 479 
Totalt 463 610 378 835 94 709 558 319 558 319 558 319 558 319 
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Tabell 3. Budget och förslag på budget för 2020-2024. Raden övrigt är påslaget av underskottet som finns mellan nuvarande 

utgifter i kontrollprogrammet och intäkterna.  

 

 

Framtiden 

Styrelsen och årsstämman stödjer det kontrollprogram som bedrivs idag och anser att det är relevant 

för medlemmarna. Styrelsen och årsstämman anser också att fler borde kunna vara med och dela på 

kostnaden. Detta då bland annat en del data används för den nationella statusklassningen av 

havsområdet enligt vattendirektivet. Det gäller även verksamhetsutövare som Torekovs reningsverk, 

vilket har området som recipient. Arbetet för att hitta ekonomiskt stöd från andra håll pågår men kan 

komma att ta tid. Bland annat tittar organisationen på om det går att få in intäkter från fler aktörer 

eller på annat sätt samordna NVSKK:s organisation med andra organisationer eller samarbeta kring 

upphandling för att kunna få till bättre avtal och hålla ned kostnaderna.  

Blir det inte mandat för att justera kontrollavgifterna kommer styrelsen se över alternativ så som att 

revidera kontrollprogrammet igen utifrån aspekten för vad som ryms inom dagens budget. Detta kan 

dock innebära att kontrollprogrammet och dess syfte urholkas.  

 

Förankring bland medlemmarna 

Justeringen av kontrollavgifterna för medlemmarna är större än vad styrelse och årsstämma normalt 

har mandat att besluta om. Därför vill nu styrelsen att de som äger frågan och mandatet hos var 

medlem tar ställning till förslaget och beslutar om det kan genomdrivas eller ej.  

 

 

 

Budgetförslag för 2021/2022 samt till 

avtalets slut 2024

Utfall 2019 B udget 2020 B udgetfö rslag 

2021

B udgetfö rslag 

2022

B udgetfö rslag 

2023

B udgetfö rslag 

2024

Ingående summa 206 602 245 666 132 656 199 778 17 302 58 097

intäkter medlemmar 464 010 464 010 464 010 464 010 464 010 464 010

övrigt 94 709 94 709 94 709 94 709

summa 670 612 709 676 691 375 758 497 576 021 616 816

utgifter

kontro llprogram (NVSKK + Banverk)****** 354 450 425 920        436 597       449 595         462 924          476 591       

adm mf /revision 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Webb hemsida 20 000

möten 396 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

miljögiftsundersökning ***** 96 100 236 600

kurser, resor, o förutsedda undersökningar 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400

medlemsavgifter vattenråd 100 100 100 100 100 100

summa utgif ter 424 946 577 020 491 597 741 195 517 924 531 591

Å terstående medel t ill f ramtida ko ntro llpro gram 245 666 132 656 199 778 17 302 58 097 85 225

I 

-
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Datum: 2020-12-07 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000902/2020 – 200 
 
 

Uppskov med ansökan om bygglov, exploateringsavtal med option för Sun-
nan 10 m.fl. 
 
 
Förslag till beslut 
 
Medge Båstad Sunnan Fastighets AB uppskov om 6 månader avseende skyldighet att söka 
bygglov, § 7.1 i exploateringsavtal med option för Sunnan 10 m.fl., innebärande att exploatören 
istället för den 21 januari 2021 ska ha inkommit med ansökan om bygglov senast den 21 juli 
2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Företrädare för Båstad Sunnan Fastighets AB har inkommit till teknik och service med en an-
sökan om uppskov från skyldigheten att; den 21 januari 2021 ha ansökt om bygglov i enlighet 
med § 7.1 i upprättat exploateringsavtal med option.  
 
Behovet av uppskov grundar sig i en pågående förhandling kring överlåtelse av bolaget Båstad 
Sunnan Fastighets AB. Exploatören önskar att tidpunkten för skyldigheten att ansöka om bygg-
lov för hyresrätterna flyttas från den 21 januari 2021 till den 21 juli 2021, dvs 6 månader.  
Teknik och service har berett ansökan och formulerat förevarande förslag till beslut med hän-
syn till de fördelar som följer med en överlåtelse av Båstad Sunnan Fastighets AB till en aktör 
som har för avsikt att både bebygga området och överta de åtaganden som följer av upprättat 
exploateringsavtal.   
 
Kommunen och den aktör som slutligen bygger bostäder inom området har ett flertal praktiska 
frågor att hantera i ett utbyggnadsskede och med föreslaget uppskov ges parterna möjlighet att 
synkronisera projekteringen i vissa, kritiska delar, innan ansökan om bygglov görs.   
 

Bakgrund 
Båstads kommun har ingått exploateringsavtal med option med Båstad Sunnan Fastighets AB 
(556919-3732) i syfte att reglera genomförandet av detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. ( KS § 96, 
Dnr KS 000288/2019- 200). 
 
Exploateringsavtalet har utformats med hänsyn till att exploatören kanske inte själv kommer 
att bebygga marken som de genom option givits rätt att förvärva av kommunen. För att avtalet 
ska vara så flexibelt som möjligt utan att tappa någon ansvarsfråga, är exploatören den part 
som bär samtliga åtaganden som avser genomförande av detaljplanen och möjligheten att 
överföra detta ansvar på en annan part finns inte. Däremot står det exploatören fritt att efter 
att vissa åtaganden infriats vidare överlåta de fastigheter som bolaget förvärvat av kommunen.  
 
Aktuellt 
Projektering av allmän plats inom aktuellt planområde pågår och upphandling av entreprenad 
är planerad kvartal 1, 2021.  
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Förevarande förslag till beslut har inga kända konsekvenser för samhället. 
 
Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut är till godo för pågående projektering och kommande 
upphandling. 
 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
 
 
Teknik och service 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Båstad Sunnan Fastighets AB, Fredrik Broville.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommande ansökan om uppskov, mail.  
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Datum: 2020-12-09 Till: Kommunstyrelsen 
Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000668/2020 – 905 
 
 

Begäran från Torekov Båtsällskap (TBSS) om minskning av arrendeavgift 

 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen avslår Torekov Båtsällskap äskande om minskning av arrendeavgift. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Torekov Båtsällskap (TBSS) har inkommit med skrivelse 2020-09-17 där man ansöker om till-
fällig sänkning av arrendeavgiften för TBSS till Båstads kommun. TBSS hänvisar till minskade 
intäkter, motsvarande 144 tkr, för minskat antal gästande båtar under sommaren 2020 kopp-
lat till pandemin. TBSS äskar att få sänkt arrendeavgift med motsvarande belopp på 144 tkr för 
att kunna fortsätta utveckla och driva hamnen på ett önskvärt sätt. 
 
Bakgrund 
Klicka här för att ange text. 
 

Aktuellt 
Den pågående pandemin har haft en negativ påverkan på många föreningars och företags verk-
samheter. Likställighetsprincipen reglerad i kommunallagen säger att ”Kommuner och region-
er ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.” Under-
tecknad anser inte att det föreligger sakligt skäl att frångå likställighetsprincipen, eftersom 
stora delar av samhällets verksamheter är påverkade av pandemin. 
 
 
 
Elisabet Edner 
Ekonomichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Torekovs Båtsällskap 
Torekovs hamns företagarförening 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen begäran om äskande av medel för minskade intäkter Torekov hamn 
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Från: Hamnmästaren Torekovs hamn <info@torekovshamn.nu> 
Skickat: den 18 september 2020 10:06 
Till: Myndighetsnämnden i Båstad kommun <bastads.kommun@bastad.se> 
Ämne: Äskande av medel för minskade intäkter Torekovs hamn 

Torekov 17 september 2020 

Till 
Kommunstyrelsen Båstad kommun 

Onr ............ •• ::..:_···qo6"" 
W.,,,w. .................... . 

······· 

Torekovs Båtsällskap, TBSS, som genom avtal med Båstad kommun driver och utvecklar 
Torekovs hamn, 
har under gångna sommarsäsong haft en substantiell och inte tidigare upplevd nedgång av 
gästande båtar. 
Detta som ett resultat av pandemin och regler kring denna som förhindrat framförallt 
internationella gäster att besöka 
Torekovs hamn. Nedgången var vid 15 september 24 % (motsvarar en minskning med 144 tkr) 
j ämfö11 med föna året. 

Intäkterna från gästande båtar är en viktig inkomstkälla för TBSS för att kunna driva och 
utveckla hamnen. Intäkterna ett 
normalt år är ca 0.6 Mkr från gästande båtar, att jämföras med den enskilt största intäktsposten 
på ca 1.6 Mkr från medlemmarnas båtplatsavgifter. 

Mot bakgrund av det stora intäktsbo1tfallet äskar TBSS motsvarande minskning i 
arrendeavgiften till Båstad kommun, allt i syfte att fortsatt kunna 
driva och utveckla hamnen på önskvärt sätt. 

Med vänliga hälsningar 
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Barbro Willners 
Ordförande TBSS 

Björn Dahlbäck 
Ekonomiansvarig TBSS 

info@torekovshamn.nu 

Torekovs hamn - TBSS 
Hamn planen 
269 77 Torekov 

0431-36 35 34 
(int.) +464 313 635 34 

www.torekovshamn.nu 
facebook.com/torekovshamn 
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Datum: 2020-12-10 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000898/2020 – 900 
 
 

Förslag  till intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2021 
 
 

Förslag till beslut 
 
Förslag till intern kontrollplan 2021 för verksamheter under kommunstyrelsens ansvar god-
känns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
I förslaget till nytt reglementet för intern kontroll från och med 2015-01-01 stadgas att respek-
tive nämnd och styrelse har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respek-
tive verksamheter. Kommunstyrelsen har därför att varje år anta en kontrollplan för verksam-
heten inom sitt ansvarsområde för det kommande året. 
 
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till en intern kontrollplan för kommunstyrelsens an-
svarsområde för 2021. Varje verksamhetsområde har fått i uppdrag att se över och göra upp-
dateringar av kontrollmoment för den verksamhet som faller under kommunstyrelsens an-
svarsområde.  
 
Kommunstyrelsens plan för intern kontrollen 2021 är upprättat i enlighet med förslaget till 
tillämpningsanvisningar för intern kontroll. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Elisabet Edner, ekonomichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samtliga verksamhetsområdeschefer inom kommunstyrelsens ansvarsområde,  
kommunrevisionen, Ekonomiavdelningen, Kansliet, IT-avdelningen., Upphandlingsavdelning-
en, HR avdelningen.   
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till intern kontrollplan för 2021 för kommunstyrelsen. 
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Sida 1 Intern kontrollplan 2021 KS

Rapportering Risk-
till analys

1 Betalkort/kundkort

Gå igenom alla kort att 

de är aktuella och att 

det finns en förteckning 
med ansvarig. Att det 

finns utsedda 
inköpsansvariga. Att 

leverantörerna vet att 

de ska kontrollera 

tjänstelegitimation och 

anteckna 
personnummer

Ekonom 1 ggr/år Gå igenom alla kort Ekonomichef
K= 4
S= 3

Risk= 12

Betalkort är en värdehandling

2 Representation
Kontroll av korrekt 
hantering av intern och 

extern representation

Ekonom 3 ggr/år Stickprov i Proceedo Ekonomichef
K=4
S=4

Risk=16

Ny rutin. Kontroll att den efterlevs

3 Försäkringar
Att kommunen inte 

missar att få ersättning 
som de har rätt till

Ekonom 2 ggr/år
Stickprov på fem antal 
ärenden

Ekonomichef

K=4

S=4
Risk=16

Kontroll är viktig för säkerställan av att 

försäkringsfrågor hanteras korrekt vad gäller 
självrisker, interna rapporter, polisanmälningar och  

anmälningar till försäkringsbolag

4
Utbetalning av 
ersättningar till 

förtroendevalda

Kontroll av att sökt 

ersättning 
överenstämmer med 

utbetald ersättning

Nämndsekreterare 2 ggr/år

Två stickprov på sökt 
ersättning 

kontrolleras två 
månader efter att den 

är inskickad till HR-

servicecenter för 

utbetalning

Kanslichef
K=4 
S=3, 

Risk=12

Kommunstyrelsen beslutade 2017 om införandet av 

kontrollmomentet på grund av felaktigt utbetalda 
arvoden. Förvaltningen ser fortsatt behov av att 

kontrollera så att rätt arvoden utbetalas

5 Expediering av beslut

Kontrollera att 

expediering av beslut 

har skett till rätt 

personer/organisatione

r och i god tid

Nämndsekreterare 2 ggr/år

Två stickprov på 
ärenden. Kontrollera i 

diariet att expediering 

har ägt rum, till vem 
det skickats och när 

det skett

Kanslichef

K=4 

S=3, 

Risk=12

Kontrollmomentet infördes 2020 för att säkerställa att 

beslut expedieras så att dessa kan verkställas. 

Förvaltningen ser fortsatt behov av att kontrollera 

expedieringsmomentet för att säkerställa att 

ärendehanteringens sista aktivitet är utan brister

6
Registrering av inkomna 
handlingar

Kontroll att handlingar 
skickats vidare för 
registrering i centralt 

diarium

Nämndadministratör 2 ggr/år

Kontroll av handlingar 
som inkommit under 
två dagar till 

kundcenter

Kanslichef
K=4 
S=3, 
Risk=12

Kommunkansliet ansvarar för kommunens centrala 
diarium och posthantering. Sedan 2020 sköter kansliet 

ej längre den centrala e-posten. Den hanteras genom 
kundcenter som vidarebefordrar handlingar för 
registrering. Behov finns av att kontrollera så att 
framtagna rutiner efterlevs så att handlingar  hanteras 

korrekt

Kommunledning

Metod Motivering till val av kontrollmoment

Intern kontrollplan 2021 för kommunstyrelsen i Båstads kommun

Rutin/System Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens

sida 1 av 5



Sida 2 Intern kontrollplan 2021 KS

Rapportering Risk-
till analys

Kommunledning

Metod Motivering till val av kontrollmomentRutin/System Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens

7 Avtalstrohet
Kontroll av att ingångna 
avtal följs

Upphandlare 2 ggr/år

Stickprovskontroller 

av tre olika verk-

samheter. 
Hypergene/Proceedo

/Inyett

Upphandlingschef
/ekonomichef

K=4

S=5
Risk=20

För att vi ska få bra avtal och förutsättningar att locka 
till oss seriösa leverantörer är avtalstrohet AoO därav 

måste vi följa de avtal som finns och göra kontroll av att 
detta sker. Idagsläget är det instrument som vi kan 

använda oss av för att kontrollera detta en kombination 

av Hypergene/Proceedo/Inyett

8
Återställning av 

information

Kontrollera att det går 
att återställa en server 

från back-up systemet

IT-driftsansvarige 1 gång/år
Återskapar 
information från 

backupsystemet

IT-chef
K=4 
S=3, 

Risk=12

Om information försvinner så får det stor påverkan och 

information behöver återställas. Det är låg risk att 

hårdvaran ska gå sönder då vi  har redundanta system 
risken är större att någon manuellt råkar ta bort 

information. Vi måste säkerställa att återskapande av 

information fungerar

9

Säkerställa att kontrollen 
inför löneutbetalningen 

struktureras och sker på 

ett likvärdigt sätt för att 
kunna följas upp politiskt 

Kontollera att 
avikandetjänsgöring, 

frånvaro mm är inlagt 

samt att löneposten är 
beviljad

HR-avdelningen 2 ggr/år Listor från Personec P HR-chef

K=5

S=3

Risk=15

Mycket viktigt kontroll då risk för lönskuld uppstår och 
att medarbetaren då blir återbatlningsskyldig för 

bruttolönen. Risk finns att den uppstår om inte kontroll 
görs att ex frånvaro läggs in i tid

10
Kontroll av utdrag ur 

belastningsregistret

Kontrollera att utrag är 

gjort och registrerats i 

WinLas

HR-avdelningen 2 ggr/år Stickprov i WinLas HR-chef
K=4

S=3

Risk=12

Viktigt att utdrag ur registret görs innan anställning 

påbörjas

11 Introduktion
Har man blivit 

indroducerad utifrån 

checklistan

HR-avdelningen 1 ggr/år
Stickprov i WinLas + 

kolla akt (anställd 

innevarande år)

HR-chef
K=3

S=4

Risk=12

BK ska indroducera medarbetare i stt arbete och system

12
Medarbetarsamtal/Lönes

amtal

Har detta genomförts, 

medarbetarplan/utveck

lingsplan, bedöming av 

prestation

HR-avdelningen 1 ggr/år
Stickprov genom 

intervju av två chefer
HR-chef

K=5
S=4
Risk=20

Chef/medarbetardialogen är grunden för en fingerande 

verksamhet och god arbetsmiljö
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Sida 3 Intern kontrollplan 2021 KS

Rapportering Risk-
till analys

Kommunledning

Metod Motivering till val av kontrollmomentRutin/System Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens

Teknik och
service

1

Rutin utbetalning av 

investeringsbidrag till 
föreningar

Kontroll av investerings-

bidragen är utbetalade 
till rätt syfte

Fastighets- 

fritidshandläggare
1 ggr/år Stickprov

Verksamhets-

områdeschef

K= 3

S= 3
Risk= 9

Att investeringen är genomförd enligt de krav som är 

ställda i investeringsbidraget som föreningen har 
erhållit. Kontrollen sker vid uppföljningen per 30 nov

2
Rutiner vid vattenavbrott 
och vattenbrist

Kontroll av rutiner för 
vattenavbrott eller 

vattenbrist är 
upprättade och 

efterföljs

Projektingenjör 1 ggr/år Stickprov
Verksamhets-
områdeschef

K= 3

S= 4
Risk= 12

Viktigt att alla moment i planprocesserna diarieförs 
korrekt för att bibehålla tydlighet och transparens i 

processerna och gentemot medborgaren. 
Kontrollmomentet kvarstår eftersom det är väsentligt 

och behöver fortsatt kontrolleras

3 Rutiner vid specialkost
Kontroll av rutiner för 
matgäster som har 

behov av specialkost

Måltidschef 1 ggr/år Stickprov
Verksamhets-
områdeschef

K= 4
S= 3

Risk= 12

Ny kontrollpunkt! Viktigt att objekt i databasen hanteras 
på ett korrekt sätt för att kunna nyttjas på 

förekommande sätt

4 Rutiner av egenkontroller

Uppföljning av 
genomförda 

egenkontroller inom 
måltid, lokalvård och för  

fordon inom 

Räddningstjänst

Resp avd chef 1 ggr/år Stickprov
Verksamhets-
områdeschef

K= 4

S= 3
Risk= 12

Fakturering är väsentligt och vi ser ingen anledning att 
utöka eller förändra rutinen

5 Rutiner vid inköp
Kontroll att varan eller 
tjänsten är inköpt av 

avtalad leverantör

Fastighets- 
fritidshandläggare

1 ggr/år Stickprov
Verksamhets-
områdeschef

K= 3
S= 3

Risk= 9

Att konteringen blir korrekt är väsentligt för att 
underlätta och genomföra en korrekt uppföljning av 

ekonomin. Kontrollmomentet kvarstår

6

Rutiner vid avrop av 

ramavtal för bygg- och 

markservicearbeten

Kontroll att fördelning 
av uppdrag sker enligt 

avtal med 50% till ettan, 

40% till tvåan och 10% 

till trean

Fastighets- 
fritidshandläggare

1 ggr/år

Uppföljning av 

fördelning av 

genomförda uppdrag

Verksamhets-
områdeschef

K= 4

S= 3

Risk= 12

Att förutsättningar i ramavtalen följs med fördelning av 
uppdrag. Kontrollen sker vid uppföljningen per 30 nov
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Sida 4 Intern kontrollplan 2021 KS

Rapportering Risk-
till analys

Kommunledning

Metod Motivering till val av kontrollmomentRutin/System Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens

1

Diarieföring av 
grundhandlingar i 

planprocessen

Kontroll att 

grundhandlingar i 
detaljplane- och 

översiktsplaneprocesser

na är diarieförda i 
ByggR. Detaljplanerna 

ska även vara komplet-
ta i planpärm samt i T: 

katalogen.

Se separat Bilaga 3 

"Anvisningar 

upprättande av 
internkontrollplan 

diarieföring i 

planprocesser"

Handläggare/ 

administratör på 

planavdelningen. 

Roterande uppdrag 

mellan handläggarna

En gång 

per halvår. 
Rapportera

s till 

årsbokslut

Granskar de planer 

som vunnit laga kraft 

sedan föregående 
kontroll för 

detaljplaneprocessen 
samt de delmål som 

uppnått senan 

föregående kontroll 

för 

översiktsplaneprocess
en

Verksamhets-
områdeschef

K=3 
S=3 

Risk=9

Viktigt att alla moment i planprocesserna diarieförs 

korrekt för att bibehålla tydlighet och transparens i 
processerna och gentemot medborgaren. 

Kontrollmomentet kvarstår eftersom det är väsentligt 

och behöver fortsatt kontrolleras

2

Kontroll av nytt 
verksamhetssytem för 

kommunens 
kartproduktion 

(TopoDirekt)

Säkerställa att systemet 

fungerar

Kart/GIS-

handläggarna

Löpande 
under året. 

Rapportera
s till 

årsbokslut

Genom att 
fortlöpande 

kontrollera att 

hantering av objekt i 
databasen sker enligt 

fastställda rutiner. 

Kontrollera att 
kodning och lagring 

av objekt är korrekta 
och läsbara från andra 

system. Detta sker 

både genom okulär 

granskning och via 
rättning av fel-listor 
från systemet. 

Upptäcks brister 

behöver manuler och 

Verksamhets-

områdeschef

K=3

S=3
Risk=9

Ny kontrollpunkt! Viktigt att objekt i databasen hanteras 

på ett korrekt sätt för att kunna nyttjas på 
förekommande sätt

3
Rutin för  fakturering av 
plan- och kartavgifter

Kontroll av att 
fakturering skett

Administratör och 
handläggare

1 ggr/år
Stickprov på 2 st 
ärenden

Verksamhets-
områdeschef

K=3

S=4

Risk=12

Fakturering är väsentligt och vi ser ingen anledning att 
utöka eller förändra rutinen

4
Rutin för kontering av 
intäkter och kostnader

Kontroll av att både 

inkommande och 

utgående fakturor 

konteras rätt i enlighet 
med kodplanen

Administratör och 
handläggare

1 ggr/år

Stickprov av två 

intäkts- och två 
kostnadsposter

Verksamhets-
områdeschef

K=3

S=4
Risk=12

Att konteringen blir korrekt är väsentligt för att 

underlätta och genomföra en korrekt uppföljning av 
ekonomin. Kontrollmomentet kvarstår

Samhällsbyggnad
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Sida 5 Intern kontrollplan 2021 KS

Rapportering Risk-
till analys

Kommunledning

Metod Motivering till val av kontrollmomentRutin/System Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens

1 Vård och omsorg  Återsök statsbidrag IoF-chef
Varje 

tertial

Vid ekonomi- 

uppföljning
Chef IoF

K=3

S=3

Risk=9

Statsbidragen utgör en viktig del av IoF:s budget

2 Vård och omsorg Placeringar IoF-chef
Varje 
tertial

Vid ekonomi- 
uppföljning

Chef IoF

K=4

S=3
Risk=12

Placeringsstatistiken är en viktig del att följa i

förhållande till det förebyggande arbetet som ska få ett 
tydligare fokus

3 Vård och omsorg Handläggningstider IoF-chef
En gång 

per år
Via Procapita Chef IoF

K=4

S=4

Risk=16

Handläggningstiden är en viktig parameter över kvalitet 

i myndighetsutövning

4 Ekonomiskt bistånd

Kontroll av att det är 
rätt belopp som betalas 

ut, uppfyller mottagaren 
rätt kriterier, går kontot 

till rätt person samt två 

attester för utbetalning

Handläggare i grupp 2 ggr/år
Stickprov minst 5 
ärenden

Chef för individ 
och familj

K=4

S=5
Risk=20

Säkerställa att handläggarna gör likvärdiga 

bedömningar och att det inte finns brister i nuvarande 
rutiner

5

Ekonomiskt 
bistånd/försörjningsstöd - 

tillfälligt stöd som ska 

återbetalas

Kontroll att avtal finns 
om återbetalning och 

rutin för 

återbetalningen

Handläggare i grupp i 

samråd med ekonom
2 ggr/år

Stickprov minst 5 

ärenden

Chef för individ 

och familj

K=4
S=5

Risk=20

Säkerställa att handläggarna gör likvärdiga 
bedömningar och att det inte finns brister i nuvarande 

rutiner

Vård och omsorg IoF
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Datum: 2020-12-07 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000814/2020 – 907 
 
 

Bidragsansökan till Anläggningsavgift Padelhall 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen avslår Grevie GIKs bidragsansökan till anläggningsavgift för padelhall. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Grevie GIK inkom 6 november med en ansöka om bidrag till VA-anläggningsavgiften till deras 
nybyggnation av en inomhushall för padelspel. Grevie GIK vill lyfta att man anser att taxa inte 
ska beräknas att motsvara 7 lägenheten när de har anslutit två toaletter och är ansluten på 
dagvatten-ledningen. Man lyfter fram att man inte har omklädningsrum eller duschrum samt 
att man tycker en rimlig anslutningsavgift hade varit ca 80 tkr vilket ungefärligt skulle mot-
svara anslutningsavgifter för två lägenheter. 
 

Övervägande/framtid 
Kommunens taxa för vatten och avlopp fattas årligen av kommunfullmäktige och det är utifrån 
denne som Grevie GIK har debiterats. Grevie GIK har haft möjlighet ha dialog med kommunen 
och informera sig om gällande taxenivå innan byggnation. Likställighetsprincipen reglerad i 
kommunal-lagen säger att ”Kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om 
det inte finns sakliga skäl för något annat.” Undertecknad anser inte att det föreligger sakligt 
skäl att frångå likställighetsprincipen. 
 
 
 
Elisabet Edner 
Ekonomichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Grevie GIK 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen bidragsansökan till anläggningsavgift Padelhall 
 
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 



Grevie 2020 10 27 

Till 

Kommunfullmäktige i Båstad kommun 
269 80 Båstad 

Bidragsansökan till Anläggningsavgift Padelhall 

BÅSTADS KOMMUN
Kommunstyrelsen 

2020 �11- 0 6 

Dnr ............................... . 

Dll .................. •••••••••••••••••••••ll 

Undertecknad idrottsförening ansöker om ett bidrag till V A-anläggningsavgiften till vår 
nybyggnation av en inomhushall för padelspel 

Bifogade fakturakopia på 277 375:- från NSV A har vi diskuterat med VD:n på NSV A. 
Vi tycker avgiftssäth1ingen inte är rättvisande på vår VA anslutning, NSVA hänvisar till 
Båstad Kommuns VA taxa tagen av Kommunfullmäktige, därför denna ansökan till Er om ett 
bidrag till kostnaden. 

Vi ansluter till Kommunens VA anläggning: en toalett, en hcp-toalett plus en vattenkran i 
städrummet. 
Dagvattnet kopplas till Kommw1ens dagvattenledning som är i kulvert under vår mark och 
sedan rinner vidare i en bäck ner till havet. 

Vi har alltså inga omklädningsrum eller duschrum, endast 2 toaletter. 

Går detta verkligen att bedömas som 7 lägenheter som taxan NSVA hänvisar till? 
( Bif. taxeföreskrifter ) 
1 eller 2 lägenheter hade varit rimligt, en kostnad på ca 80 000:-. 

Vi har inte ansökt tidigare om bidrag till hallen hos Kommw1en utan erhållit bidrag från 
Arvsfonden, Stiftelsen Gripen och Mats Paulssons stiftelse men måste ändå låna upp ett 
betydande belopp. 
I dessa covid-19 tider så har våra intäkter minskat betydande, stängd loppisbutik i ett antal 
månader och inga intäkter från matcherna mm. 

Grevie GIK Hålarpsvägen 14, 269 62 Grevie 
www.greviegik.se • kansli@greviegik.se 
Org nr 839400-4876 Bg 5601-0622 

KS 000814/2020-907

('i 



Box 2022, 250 02 Helsingborg 

Kundservice: 010-490 97 00 
Webb: www.nsva.se 
E-post: kundservice@nsva.se 

Anmärkning på fakturan ska göras inom 15 dagar 
från fakturadatum. 

FAKTURA 
Fakturadatum 
2020-10-07 

Fakturanummer 
20210622 

Grevie GIK 
Hålarpsvägen 14 
269 62 GREVIE 

Kundnummer 
2034790 

(1 av 1) 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) administrerar pa uppdrag av Båstads kommun (momsreg. nr SE212000094401) 
kommunens fakturering av vatten- och av!oppsavgifter. 

VATTEN/AVLOPP 

Anläggning: 20000460 Hålarpsvägen 14 Grevie HÅLARP 3:31 
Anl.ref: 

ANLÄGGNINGSAVGIFT BOSTADSFASTIGH ET 
Vatten 

Spillvatten 

Dagvatten 

lägenhet 

Boendeenhetsavgift/lågenhetsavgift 

Vid betalning eller förfal!Matum fakwreras dröjsmålsranla enligt gällande rantel;lg och tillkommande avgifter. 

Förfallodatum 
2020-12-07 

Moms•NATw SE56676S.378601 
Innehar F•skalt$1l<lel 

(i)PlusGirot 

Nettobelopp 

221 900,00 

Före kontant inbetalning eller girering 
skall ·inbetalningskortet avskiljas 

Moms 25 % 
55 475,00 

öresutjämning 

0,00 
!BAN SE94 9500 0099 6028 0685 5472 OOR-ilr 
BIC NDEASESS 2021062209 

INBETALNING/ GIRERING 
Till plusgirokonto Avgi~ 

4730902-6 
Betalningsmottagare (endast namn) 

1,00 

1,00 

1,00 

7,00 

st 

st 

st 

lgh 

Summa 
Plm,Glro 473 09 02"6 
Bankgiro 459•5800 

Kassastämpel 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 

Betalning oss tillhanda 
senast 2020-12-07 

20210622 
OCR-nr 2021062209 

BI2021.04 OSE TIiistånd nr 

Meddelanden till betalningsmottagaren kan 
inte lämnas på denna blankett 

I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS 
RESERVERAT FÖR PLUSGIROT 

Avsändare 

Grevie GIK 
Hålarpsvägen 14 
26962 GREVIE 

Eget konton, vid girering 

6elopp (får inte ändras) 

Svenska kronor öre 

I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS 
RESERVERAT FÖR PLUSGIROT 

221 900,00 

277 375,00 

2021062209 # 277375 00 2 > 47309026#14# 



Båstad kommun 
Taxa år 2020 

Anläggningsavgift för 
Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet 

Gäller fr o m 2020-01-0 l 

F . h ast12 ets- oc :e;areuppg1 ter hä 'f 
Fastighetsbete-0kning I Fastighets gatuadress, postadress och ort 

Hålarp 3:31 Hålarpsvägen 14, 26962, Grevie 
Fastighetsägare Pcrsonnr / Oq;anisationsnr 

Grevie Bygdegård 8394002938 
Fastighetsägarens fakturaadress Telefon 

Hålarpsvägen 14, 26962, Grevie 073--6255485 
Avgift avser 

Nybyggnad Vatten (V) X NSV As projektnr 

Tillbyggnad X Spillvatten (S) X Kommunens projektnr 

Bef. byggnad Dagvatten (D) X Kommunens aktivitet 

Anl.kat: 824 Fastighetsäg. referens 

Avgiftsberäkning V=Vatten, S==Spillvatten och D=Dagvatten 

Exkl moms lnkl moms 

Servisledning V/S/D st a 38 700,00 48 375,00 kr 

Servisledning 2 st av ovanst st a 32 895,00 41 118,75 kr 

Servisledning 1 st av ovanst. stå 27 090,00 33 862,50 kr 

Förbindelsepunkt V/S/D stå 27 100,00 33 875,00 kr 

Förbindelsepunkt V stå 8 130,00 10 162,50 kr 

Förbindelsepunkt s stå 13 550,00 16 937,50 kr 
Förbindelsepunkt Df stå 5 420,00 6 775,00 kr 
Tomtyteavgiftlm2 

V/S/D stå 43,20 54,00 kr 

Tomtyteavgift/m2 
V stå 12,96 16,20 kr 

Tomtyteavgift/m2 s stå 21,60 27,00 kr 
Tomtyteavgift/m2 

Dg st a 8,64 10,80 kr 

Lägenhetsavgift V/S/D 7 stå 31 700,00 39 625,00 kr 

Lägenhetsavgift V stå 9 510,00 11 887,50 kr 

Lägenhetsavgift s stå 15 850,00 19 812,50 kr 

Lågenhetsavgift Dg stå 6 340,00 7 925,00 kr 

Grundavgift för Df utan FP Df st a 11 225,00 14 031,25 kr 

Summa 

OBS Anslutning får ej ske förrän avgf{len är betald. 

Datum 2020·09-25 Sign 

Ärende nr. 
174654 

Handläggare 

Anton Persson 

12190 
5202 

292 

Belopp (kronor) 

Exkl moms Inkl moms 

0100 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

221 900,00 277 375100 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

2ll 900,00 277'375,00 



X 

I dessa taxeföresk.rifter avses med: 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande efler huvudsakligen är bebyggd eler enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål, dvs småhus och flerfamiljshus. 
Fas tig het som utestutande etter huvudsakligen är bebyggd eller enligt bevijat bygglov 
avses att bebyggas med kolonistugor jämställs med bostadsfastighet. 

Beträffande amäggningsavgifter jämstäHs även fastighet som uteslutande eller hlM.Jd.. 
sakligen är bebyggd, eller enligt bevitjat bygglov avses att bebyggasf för vissa andra 
ändamät där lokalytan är det viktigaste sett frän användarsynpunkt med bostadsfastig
het 

nader är: 

Kontor Förvaltning Stormarknader 

Butiker Utställningsk>kaler 

Hotell Restauranger Lager 

Industri Utbildning Sjukvård 

Annan futighet: fastighet som uteslutande eller huwdsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamåt och som inte 
enligt ovan jämställs med bostadsfastighet 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaijpfan är avsedd för bebyggande, men 
inte ännu bebyggts~ 
Boendeenhd: ett etler flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en 
enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet. 
dir begreppet boendeenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad. räknas varje påbör
jat 15()..taJ kvadratmeter (m2) bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 021053 som 
en Boendeenhet 
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Datum: 2020-12-03 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Charlotte Rosenlund-Sjövall 

Dnr: KS 000456/2020 – 412 

Ändring av aktieägaravtal avseende Ängelholm Helsingborgs flygplats Hol-
ding AB 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Godkänna överlåtelse av 488 av totalt 995 aktier i Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding 
AB från Båstads kommun till Båstad Turism och Näringsliv. 
 
2. Godkänna nytt aktieägaravtalet rörande Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB som 
ingås mellan bolagets samtliga åtta delägare, att gälla från och med den 1 mars 2021. 
 
3. Det tidigare ingångna aktieägaravtalet rörande Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB 
ska upphöra att gälla från och med den 1 mars 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Den 26 augusti 2020 fattade kommunfullmäktige i Båstad beslut om köp av andel i ägarbolag 
och tillträde till aktieägaravtal m.m. avseende Ängelholm Helsingborg Airport. Som en del i 
detta beslut har ett aktieägaravtal ingåtts av kommunerna Helsingborg, Ängelholm, Höganäs, 
Klippan, Bjuv, Perstorp och Båstad. Avtalet reglerar kommunernas ägande av ägarbolaget Äng-
elholm Helsingborgs flygplats Holding AB och deras inbördes förhållande samt deras gemen-
samma styrning av ägarbolaget och indirekt flygplatsbolaget Ängelholms Flygplats AB. Båstad 
kommun avser att överlåta 488 av sina 995 aktier i Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding 
AB till Båstad Turism och Näringsliv som då skulle bli en åttonde delägare. För att detta ska 
kunna ske behöver överlåtelsen av aktierna godkännas av samtliga delägande kommuner, och 
ett nytt aktieägaravtal upprättas som ska ersätta det tidigare.  
 

Utredning 
En överlåtelse av aktier från Båstad kommun till Båstad Turism och näringsliv innebär att Bå-
stad kommuns åtagande att täcka eventuella framtida förluster som uppkommer i flygplatsbo-
lagets verksamhet fördelas mellan Båstad kommun och Båstad Turism och Näringsliv utifrån 
aktieinnehav. Övriga delägares åtagande påverkas inte.  
 

Aktieägare Antal Aktier Andel kapital Maxbelopp 
(kr) 

Helsingborg 4 159 41,59 % 20 875 000 
Ängelholm 3 238 32,38 % 16 255 000 
Höganäs 1 067 10,67 % 5 355 00 
Båstad 507 5,07 % 2 547 450 
Klippan  286 2,86 % 1 435 000 
Bjuv 216 2,16 % 1 085 000 
Perstorp 39 0,39 % 197 768  
Båstad Turism och Nä-
ringsliv 

488 4,88 % 2 447 550 

Summa 10 000 100 % 50 197 768 

lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

I 

I 
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Förändringar i styrelsen i Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB 
Styrelsen i ägarbolaget ska även fortsättningsvis bestå av sju ordinarie ledamöter och sju sup-
pleanter. I det nya aktieägaravtalet anges Båstad kommun ska nominera en ordinarie ledamot 
och Båstad Turism och Näringsliv ska nominera en suppleant För övriga delägare gäller fort-
satt rätten att nominera vars en ordinarie ledamot och en suppleant till styrelsen, varav den 
ordinarie styrelseledamoten ska vara kommunstyrelsens ordförande. 
 

Avskaffande av särskild majoritet vid vissa beslut 
Det tidigare avtalet innehöll en paragraf om särskild majoritet vid vissa beslut, där två tredje-
delars majoritet av det totala antalet aktier krävdes. I det nya aktieägaravtalet har denna para-
graf tagits bort, och både styrelse och stämma fattar sina beslut med enkel majoritet. 
 

Rättigheter och skyldigheter för ägarkommuner 
Det nya aktieägaravtalet anger fortfarande att det är kommunfullmäktige i respektive ägar-
kommun (”Parterna 1-7”) som ska ges möjlighet att ta ställning i frågor som är principiella 
eller annars av större vikt. Det är också dessa parter som an-svarar för att det kommunala än-
damålet med bolagets verksamhet fullgörs. Avtalet anger också att parterna 1-7 har rätt till de 
handlingar och räkenskaper samt övrig information som behövs för att kommunstyrelserna i 
respektive kommun ska kunna fullgöra sina uppgifter. 
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Charlotte Rosenlund-Sjövall, kommundirektör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ängelholms stadsjurist Eva Sturesson 
Ägarkommuner 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag på nytt aktieägaravtal.  
 
 
 



Utkast 2020-11-05 
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AKTIEÄGARAVTAL 

Detta aktieägaravtal (”Avtalet”) har denna dag träffats mellan 

(1) Helsingborgs stad, org nr 212000-1157, 251 89 Helsingborg (”Helsingborg”); 

(2) Ängelholms kommun, org nr 212000-0972, Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm 

(”Ängelholm”); 

(3) Höganäs kommun, org nr 212000-1165, Centralgatan 20, 263 38 Höganäs 

(”Höganäs”); 

(4) Båstad kommun, org nr 212000-0944, 269 80 Båstad (”Båstad”); 

(5) Klippans kommun, org nr 212000-0928, Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan, 

(”Klippan”);  

(6) Bjuvs kommun, org nr 212000-1041, Box 501, 267 25 Bjuv (”Bjuv”); 

(7) Perstorp kommun, org nr 212000-0910, 284 85 Perstorp (”Perstorp”); och 

(8) Båstad Turism och Näringsliv Ekonomisk förening, org nr 716406-3120, Box 1096, 

269 21 Båstad (”Båstad Turism och Näringsliv”). 

Ovan angivna parter benämns nedan var för sig för ”Part” och gemensamt för ”Parterna”. 

1 Bakgrund 

1.1 Parterna 1-7 ovan beslutade att gemensamt bilda Ängelholm Helsingborgs Flygplats 

Holding AB (”Bolaget”) i syfte att Bolaget skulle förvärva samtliga aktier i 

Ängelholms Flygplats AB, org nr 556814-2896, (”Flygplatsbolaget”) från den 

dåvarande ägaren Peab FU Holding 8 AB, org nr 559257-3132. Bolagets förvärv av 

Flygplatsbolaget har därefter genomförts per den 1 september 2020. Parterna 1-7 ingick 

i samband därmed även ett aktieägaravtal avseende Bolaget och deras gemensamma 

styrning av Bolaget och indirekt Flygplatsbolaget. 

1.2 Mot bakgrund av att Båstad, med övriga Parters godkännande, per den [datum] 2020 

har överlåtit 488 av sina 995 Aktier i Bolaget till Båstad Turism och Näringsliv, har 

Parterna beslutat att det mellan Parterna 1-7 ingångna aktieägaravtalet rörande Bolaget 

ska upphöra att gälla och istället ersättas av detta nya aktieägaravtal (”Avtalet”) som 

ingås mellan Bolagets samtliga åtta delägare. Det tidigare gällande aktieägaravtalet 

upphör automatiskt att gälla per dagen för detta Avtals ikraftträdande, efter samtliga 

Parters undertecknande av Avtalet. Godkännandet av Båstads överlåtelse av 488 Aktier 

till  Båstad Turism och Näringsliv har lämnats under villkor att Båstad, gentemot övriga 

Parter, garanterar Båstad Turism och Näringslivs rätta fullgörande av sina skyldigheter 

enligt Avtalet. Genom sitt undertecknande av Avtalet ikläder Båstad sig därför ett 

sådant garantiåtagande och svarar således solidariskt med Båstad Turism och Näringsliv 

för att Båstad Turism och Näringsliv uppfyller sina skyldigheter enligt Avtalet, 

inklusive finansieringen av Bolaget, och indirekt Flygplatsbolaget, enligt vad som anges 

i avsnitt 8 nedan. 

-
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1.3 Parterna är således aktieägare i Bolaget och äger tillsammans samtliga utgivna aktier i 

Bolaget (”Aktierna”). Parternas nuvarande aktieinnehav i Bolaget framgår av punkt 4.1 

nedan. 

1.4 Flygplatsbolagets verksamhet är att driva Ängelholm Helsingborg Airport 

(”Flygplatsen”). 

1.5 Bolagets förvärv av Flygplatsbolaget skedde för att möjliggöra en fortsatt drift av 

Flygplatsen efter det att Peab FU Holding 2 under våren 2020 hade fattat beslut om att 

lägga ned driften av Flygplatsen till följd av den extraordinära situationen med en helt 

avstannad flygverksamhet som Flygplatsen hade drabbats av till följd av den Covid-19 

pandemi som rådde i Sverige och stora delar av världen i övrigt. Parterna 1-7 var 

överens om att Flygplatsens fortlevnad behövde säkerställas så att behovet av 

kommunikationer med flyg till och från Flygplatsen för invånare, näringsliv och 

besökare fortsatt kunde erbjudas. Efter Bolagets förvärv av Flygplatsbolaget har 

Parterna 1-7 ålagt Flygplatsbolaget att tillhandahålla en tjänst av allmänt ekonomiskt 

intresse i form av driften av Flygplatsen samt beslutat om ett initialt ägardirektiv, i 

enlighet med Bilaga 1.5. Både åläggandet att tillhandahålla en tjänst av allmänt 

ekonomiskt intresse samt det initiala ägardirektivet gäller även efter detta Avtals 

ikraftträdande. 

1.6 Parterna är införstådda med att kommunallagens bestämmelser om delägda kommunala 

bolag är tillämpliga på Bolaget och Flygplatsbolaget. Det åligger Parterna att enas om 

hur de båda bolagen ska vara bundet av dessa bestämmelser i en omfattning som är 

rimlig med hänsyn till ägarandelsförhållandena mellan Parterna, verksamhetens art och 

omständigheterna i övrigt. 

1.7 Parterna har enats om villkoren i Avtalet i syfte att närmare reglera ägandet av Bolaget 

och deras inbördes förhållande samt deras gemensamma styrning av Bolaget och 

indirekt Flygplatsbolaget. Bestämmelserna i detta Avtal ska gälla för samtliga Aktier i 

Bolaget som en Part äger under Avtalets giltighetstid. 

1.8 Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet 

berör.  

2 Definitioner 

I detta Avtal ska nedanstående uttryck ha följande innebörd: 

”Aktie” avser aktie i Bolaget; 

”Aktier/-na” avser samtliga aktier i Bolaget och de ytterligare aktier som emitteras av 

Bolaget och/eller konvertibler, teckningsoptioner, vinstandelslån, kapitalandelslån samt 

andra instrument som berättigar till erhållande av aktier eller andel i vinst i Bolaget från 

tid till annan; 

”Avtal/et” avser detta aktieägaravtal och samtliga bilagor därtill; 

”Bolaget” avser Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB, org nr 559257-3132; 
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”Bolagets verksamhet” avser Bolagets verksamhet med att äga och förvalta aktier i 

Flygplatsbolaget; 

”Flygplatsbolaget” avser Ängelholms Flygplats AB, org nr 556814-2896; 

”Flygplatsen” avser Ängelholm Helsingborg Airport; 

”Flygplatsstyrelsen” avser Flygplatsbolagets styrelse; 

”Flygplatsbolagets verksamhet” avser Flygplatsbolagets verksamhet med att driva 

Flygplatsen; 

”Koncernbolag” avser bolag som direkt eller indirekt ägs av Part; 

”Maxbeloppet” avser det belopp som angivits för respektive Part i punkt 8.1 nedan och 

som Parten har åtagit sig att bidra med till finansieringen av Bolaget, inklusive Bolagets 

förvärv av Flygplatsbolaget och för täckande av eventuella framtida förluster som 

uppkommer i Flygplatsbolagets verksamhet, med anledning av Tjänstens 

tillhandahållande, enligt vad som anges i avsnitt 8 nedan; 

”Part” avser de i ingressen till detta Avtal angivna delägarna i Bolaget, var för sig;  

”Parterna” avser de i ingressen till detta Avtal angivna delägarna i Bolaget, 

gemensamt; 

”Parterna 1-7” avser Parterna exklusive Båstad Turism och Näringsliv; 

”Rapporten” avser den ekonomiska rapport som Flygplatsstyrelsen ska lämna till 

Styrelsen efter varje tertial i enlighet med punkt 8.5.1 nedan; 

”Styrelsen” avser styrelsen i Bolaget; och 

”Tjänsten” avser den tjänst av allmänt ekonomiskt intresse som respektive Parts 

fullmäktige ålagt Flygplatsbolaget att tillhandahålla. 

3 Bolaget och Flygplatsbolaget och dess verksamheter 

3.1 Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Ängelholm. Även Flygplatsbolagets styrelse ska ha 

sitt säte i Ängelholms kommun. 

3.2 Bolagets verksamhet ska vara att företräda Parternas strategiska intressen genom att äga 

och förvalta aktier i Flygplatsbolaget. Genom sitt ägande av Flygplatsbolaget kommer 

Bolaget således styra och kontrollera driften av Flygplatsen. 

3.3 Bolagets och Flygplatsbolagets respektive bolagsordning har vid ingåendet av Avtalet 

de lydelser som framgår av Bilaga 3.3(a) och Bilaga 3.3(b). Parterna är överens om att 

bolagsordningarnas innehåll endast får ändras i enlighet med bestämmelserna i Avtalet. 

För det fall en bolagsordning och Avtalet innehåller motstridiga eller icke förenliga 

bestämmelser ska Avtalet äga företräde mellan Parterna. 
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3.4 Det kommunala ändamålet med Bolagets verksamhet är att fullgöra det ansvar som 

åvilar berörda ägarkommuner (Parterna 1-7) som aktieägare och bidra till att uppfylla 

kommunernas mål. Det kommunala ändamålet med Flygplatsbolagets verksamhet är att 

tillgodose behovet av kommunikationer med flyg till och från Flygplatsen för invånare, 

näringsliv och besökare och att därigenom bidra till regionens utveckling och tillväxt. 

3.5 Parterna ska lojalt verka för Bolagets och Flygplatsbolagets bästa och förbinder sig 

särskilt att delta på bolagsstämma och i Styrelsens arbete och att därvid utöva sin 

rösträtt i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal. 

3.6 Verksamheterna i Bolaget och Flygplatsbolaget ska bedrivas utan vinstsyfte och i 

enlighet med det kommunala ändamålet för respektive bolag. Bolaget och 

Flygplatsbolaget ska vidare bedriva sina verksamheter med iakttagande av den 

kommunala likställighetsprincipen samt i ekonomiskt hänseende med tillämpning av 

den kommunala självkostnadsprincipen. Till den del som Flygplatsbolagets verksamhet 

avser förvaltning av egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös 

egendom ska självkostnadsprincipen dock inte tillämpas. 

3.7 Parterna ska på bolagsstämma i Bolaget anta detta Avtal som ägardirektiv för Bolaget. 

3.8 Parterna ska genom Bolaget utfärda ägardirektiv till Flygplatsbolaget som antas på 

bolagsstämma i Flygplatsbolaget, varigenom Flygplatsbolaget åläggs att utföra 

Tjänsten. Det initiala ägardirektivet framgår av Bilaga 1.5. I ägardirektivet har även 

Tjänstens innehåll preciserats. Styrelsen ska kontrollera att Flygplatsbolaget utför 

Tjänsten i enlighet med vad som stadgas i gällande ägardirektiv och vid behov utfärda 

nya eller ändrade ägardirektiv i enlighet med punkt 5.8 nedan.  

3.9 Parterna ska genom Bolaget även tillse att Flygplatsbolaget bedriver ett effektivt 

miljöarbete som syftar mot en klimatneutral drift av Flygplatsbolaget samt att 

Flygplatsbolaget även verkar för en utveckling mot ett fossilfritt resande med flyg. 

Flygplatsbolaget ska därutöver även vara en av de ledande flygplatserna i Sverige när 

det gäller klimat- och hållbarhetsarbete. 

4 Aktiekapital och fördelning av Aktier 

4.1 Bolagets aktiekapital är vid tidpunkten för detta Avtals ingående 100 000 kronor, 

fördelat på 10 000 Aktier som är fördelade mellan Parterna enligt följande: 

Aktieägare Antal Aktier Andel kapital 

 och röster 

Helsingborg 4 159 41,59 % 

Ängelholm 3 238 32,38 % 

Höganäs 1 067 10,67 % 

Båstad 507 5,07 % 

Klippan  286 2,86 % 
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Bjuv 216 2,16 % 

Perstorp 39 0,39 % 

Båstad Turism och 

Näringsliv 488 4,88 % 

Summa 10 000 100 % 

4.2 Aktierna i Bolaget ska ha samma röstvärde och rätt till utdelning. 

4.3 Om Parterna beslutar att det ska intas ny aktieägare i Bolaget är utgångspunkten att det 

ska ske genom beslut om riktad nyemission av nya aktier i Bolaget till sådan ny 

aktieägare. Varje ny aktieägare ska även vara skyldig att tillträda detta Avtal som part. 

5 Styrelse, verkställande direktör, revisorer m.m. 

5.1 Styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter med sju (7) suppleanter som utses av 

årsstämma i Bolaget för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det 

efterföljande räkenskapsåret. Envar av Helsingborg, Ängelholm, Höganäs, Klippan, 

Bjuv och Perstorp äger rätt att nominera vars en (1) ordinarie ledamot och en (1) 

suppleant till Styrelsen. Härutöver ska Båstad äga rätt att nominera en (1) ordinarie 

ledamot medan Båstad Turism och Näringsliv ska äga rätt att nominera en (1) suppleant 

till Styrelsen. Till ordinarie styrelseledamot i Styrelsen ska Parterna 1-7 utse 

kommunstyrelsens ordförande i sin kommun. 

5.2 Parterna är ense om att den ledamot som har utsetts av Ängelholm ska utses till 

Styrelsens ordförande och att den ledamot som har utsetts av Helsingborg ska utses till 

Styrelsens vice ordförande. 

5.3 Ersättningen till ledamöterna och suppleanterna i Styrelsen ska beslutas på 

bolagsstämma i Bolaget och ska följa Ängelholms kommuns principer som gäller i 

samverkan mellan olika kommuner exempelvis i Samordningsförbundet. 

5.4 Parterna ska sträva efter att Styrelsens sammansättning får en ändamålsenlig kompetens 

med god förståelse för och insikt i Bolagets verksamhet. 

5.5 Parterna förbinder sig att på bolagsstämma i Bolaget rösta för tillsättning av de personer 

till styrelseledamöter och suppleanter som har nominerats av respektive Part.  

5.6 Skulle en ledamot eller suppleant i Styrelsen lämna en anställning eller annat liknande 

engagemang med en Part ska sådan Part äga rätt att entlediga ifrågavarande person från 

sina uppdrag i Bolaget. 

5.7 Styrelsesammanträde ska hållas minst fyra (4) gånger per kalenderår på kallelse av 

Styrelsens ordförande. Även styrelsesuppleanterna ska kallas till styrelsens möten och 

ha närvaro- och yttranderätt vid mötena, dock utan rätt att delta i Styrelsens beslut annat 

än efter inträde i frånvarande ledamots ställe. Dokumentation och bakgrundsmaterial 

ska tillhandahållas ledamöterna och suppleanterna minst sju (7) arbetsdagar före 

styrelsemötet. I brådskande fall får kallelse och material dock skickas senare, förutsatt 

att alla styrelseledamöter ges tillfälle att delta i och förbereda sig inför 



 

 

 

   9  

 

 

styrelsesammanträdet och att samtliga styrelseledamöter accepterar att styrelsemöte får 

hållas och fatta beslut grundat på sådan kallelse. Styrelsemöte i form av protokoll per 

capsulam förutsätter samtliga styrelseledamöters justering av protokollet. 

5.8 Styrelsen ska även fungera som ett ägarsamråd för Flygplatsbolaget med uppgift att 

diskutera strategiskt viktiga frågor rörande Flygplatsbolagets verksamhet och föreslå 

nya eller ändrade ägardirektiv för Flygplatsbolaget. De ägardirektiv för 

Flygplatsbolaget som Styrelsen beslutar om ska överlämnas till Flygplatsstyrelsen 

genom beslut på bolagsstämma i Flygplatsbolaget. Innefattar det ändrade ägardirektivet 

fråga som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska frågan även 

hänskjutas till Parterna 1-7:s respektive kommunfullmäktige för ställningstagande innan 

något beslut fattas. Ärenden som ska upp för beslut på bolagsstämma i Flygplatsbolaget 

ska alltid föregås av en beredning av ärendet i Styrelsen. 

5.9 Styrelsen ska också ansvara för att övriga styrdokument, såsom exempelvis 

arkivreglemente och beslut om ersättning till dess styrelse, som är nödvändiga i ett 

kommunägt bolag antas på bolagstämma i Flygplatsbolaget. 

5.10 Varje enskild Part ska tillse att ledamot eller suppleant i Styrelsen eller 

Flygplatsstyrelsen, som är utsedd av eller på annat sätt representerar sådan Part, i alla 

hänseenden röstar och agerar i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal. 

5.11 Styrelsens ordförande ska vara ordförande vid bolagsstämma i Bolaget. 

5.12 För granskning av Bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens, och i 

förekommande fall verkställande direktörens, förvaltning ska Parterna på årsstämman 

utse en revisor med en suppleant, vilka båda ska vara auktoriserade revisorer. Även ett 

registrerat revisionsbolag ska kunna utses till revisor i Bolaget. Bolagets revisor ska 

även utses till revisor i Flygplatsbolaget. 

5.13 Parterna är ense om att kommunfullmäktige i Ängelholm ska utse en lekmannarevisor 

med en suppleant för granskning av om Bolagets och Flygplatsbolagets verksamheter 

sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om 

bolagens interna kontroll är tillräcklig. Lekmannarevisorn och dennes suppleant ska 

väljas för en tid av två (2) år.  

5.14 Parterna är överens om att Bolagets firmateckning ska ske genom två styrelseledamöter 

i förening, varav en ska vara Styrelsens ordförande eller vice ordförande. 

5.15 Bolaget ska inte ha någon verkställande direktör. Parterna är överens om att Ängelholm 

ska utse en ansvarig tjänsteperson för Bolaget som ska ansvara för Bolagets 

styrelseadministration. 

6 Beslutsförhet i Styrelsen 

6.1 Styrelsen i Bolaget är beslutför endast om minst fem (5) ledamöter är närvarande, varav 

Styrelsens ordförande och vice ordförande ska vara närvarande. Vid förfall för Parts 

ordinarie ledamot i Styrelsen ska i dennes ställe inträda av samma Part nominerad 

styrelsesuppleant. Den av Båstad Turism och Näringsliv utsedde suppleanten ska äga 

rätt att inträda för den ordinarie ledamot i Styrelsen som nominerats av Båstad. 
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6.2 Styrelsen ska i sitt arbete alltid beakta eventuella gällande ägardirektiv för Bolaget och 

äger inte i något fall rätt att avvika från sådana ägardirektiv vid sina beslut. 

6.3 Styrelsen fattar sina beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal ska ordföranden ha 

utslagsröst. 

6.4 Jäv för styrelseledamot ska inte anses föreligga enbart av den anledningen att frågan 

avser ett förhållande mellan Bolaget och en Part som ledamoten är anställd i eller har 

annat engagemang med. 

7 Kommunfullmäktiges ställningstagande, ägardialog, 
valberedning till Flygplatsstyrelsen och Parternas insyn 

m.m. 

7.1 Kommunfullmäktiges ställningstagande 

Innan beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas i 

Bolaget eller Flygplatsbolaget, ska Styrelsen tillse att Parterna 1-7:s respektive 

fullmäktige ges möjlighet att ta ställning till frågan. 

7.2 Ägardialog 

7.2.1 Styrelsen ska föra en fortlöpande dialog med Flygplatsstyrelsen och Flygplatsbolagets 

operativa ledning kring Flygplatsbolagets ställning och utveckling samt i andra 

strategiskt viktiga frågor. Ägardialogen syftar också till att följa upp ägardirektivet för 

Flygplatsbolaget. Särskilda ägardialogsmöten ska hållas minst två gånger per år. 

7.2.2 Om så begärs av en Part ska Styrelsen tillse att Flygplatsbolagets VD, ekonomichef 

eller annan person från Flygplatsbolagets ledning besöker kommunfullmäktige i de 

ägarkommuner som så önskar för en redovisning av Flygplatsbolagets verksamhet och 

resultat. Sådan redovisning ska dock endast kunna ske en gång per kalenderår och Part. 

7.3 Valberedning till Flygplatsstyrelsen 

7.3.1 Styrelsen i Bolaget ska verka som valberedning inför val av Flygplatsstyrelsen och 

således besluta om Flygplatsstyrelsens sammansättning. Flygplatsstyrelsen ska bestå av 

sju (7) ledamöter, varav såväl företrädare för eller anställda i kommunerna (Parterna) 

som externa ledamöter ska kunna komma ifråga. Fullmäktige i Ängelholms kommun 

ska utse ledamöterna i Flygplatsstyrelsen efter förslag från Styrelsen. Arvodet till 

ledamöterna i Flygplatsstyrelsen ska uppgå till 1,5 prisbasbelopp per år för ordföranden 

och 1 prisbasbelopp per år för övriga ledamöter. 

7.4 Insyn och rapportering 

7.4.1 Styrelsen ska tillse att Bolaget årligen lämnar en skriftlig redogörelse till samtliga Parter 

beträffande Bolagets och Flygplatsbolagets verksamheter, resultat och ställning i övrigt.  

7.4.2 Kommunstyrelsen i Parterna 1-7:s respektive ägarkommun ska vidare ha rätt att ta del 

av både Bolagets och Flygplatsbolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 

informera sig om bolagen och dess verksamheter, vilket även innefattar rätt att begära 

in de yttranden och upplysningar som behövs för att kommunstyrelsen ska kunna 

fullgöra sina uppgifter. Föreligger hinder mot att överlämna viss uppgift på grund av 

lagstadgad sekretess får uppgiften dock strykas eller utelämnas, varvid Bolaget 
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respektive Flygplatsbolaget ska uppge att uppgiften strukits eller utelämnats med 

angivande av skälen härför. 

8 Finansiering 

8.1 Parternas finansieringsåtagande 

8.1.1 Envar av Parterna åtager sig genom ingåendet av detta Avtal att finansiera Bolagets 

genomförda förvärv av Flygplatsbolaget och täcka de eventuella framtida förluster som 

uppkommer i Flygplatsbolagets verksamhet, med anledning av Tjänstens 

tillhandahållande, med nedan angivna maximala belopp (”Maxbeloppet”): 

 

Part Maxbelopp (kr) 

Helsingborg 20 875 000 

Ängelholm 16 255 000 

Höganäs 5 355 000 

Båstad 2 547 450 

Klippan 1 435 000 

Bjuv 1 085 000 

Perstorp 197 768 

Båstad Turism och 

Näringsliv 

2 447 550 

Totalt: 50 197 768 

 

Maxbeloppet ska även täcka kostnaderna för Bolagets bildande och övriga kostnader 

som är relaterade till förvärvet av Flygplatsbolaget, såvida inte Parterna beslutar annat. 

8.1.2 Varje Part ska bidra till finansieringen av Bolaget, och indirekt Flygplatsbolaget, i 

enlighet med vad som anges i avsnitt 8 i Avtalet och i proportion till sitt aktieinnehav i 

Bolaget. Varje Parts finansieringsåtagande är vidare begränsat till Maxbeloppet. 

Parternas finansiering ska tillföras Bolaget på likartat sätt och normalt genom att 

Bolaget erhåller ett driftbidrag för täckande av uppkommen förlust eller, när så är 

möjligt, ett villkorat aktieägartillskott. Parterna ska dock även kunna besluta att tillföra 

Bolaget finansiering på annat sätt i enskilda fall. Finansieringen ska tillföras Bolaget vid 

behov, efter begäran därom från Styrelsen. 

8.1.3 Utöver finansieringsåtagandet i denna punkt 8.1 och vad som i övrigt uttryckligen anges 

i avsnitt 8 i Avtalet har Parterna ingen skyldighet att tillskjuta ytterligare kapital, ställa 

säkerhet eller på annat sätt bidra till Bolagets och Flygplatsbolagets finansiering. I 

enlighet med vad som anges i punkt 1.2 ovan, garanterar Båstad dock Båstad Turism 

och Näringslivs rätta fullgörande av sina skyldigheter enligt Avtalet. Skulle Båstad 

Turism och Näringsliv inte uppfylla sitt åtagande att tillföra Bolaget finansiering i 

enlighet med vad som stadgas i avsnitt 8, åligger det därför Båstad att på begäran av 

Styrelsen, eller någon av Parterna 1-7, utan dröjsmål tillföra Bolaget sådan utebliven 

finansiering.  
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8.2 Köpeskillingen för aktierna i Flygplatsbolaget 

8.2.1 Den preliminära köpeskillingen för Bolagets förvärv av aktierna i Flygplatsbolaget 

uppgick till tjugo miljoner (20 000 000) kronor. Den slutliga köpeskillingen kommer att 

bestämmas när ett slutligt tillträdesbokslut för Flygplatsbolaget föreligger i enlighet 

med vad som stadgas i aktieöverlåtelseavtalet med säljaren Peab FU Holding 8 AB.  

8.2.2 Köpeskillingen för Bolagets förvärv av aktierna i Flygplatsbolaget ingår i Maxbeloppet. 

8.3 Covid-19-stöd 

8.3.1 På grund av den extraordinära situation som Flygplatsbolaget för närvarande befinner 

sig i till följd av Covid-19-pandemin har Parterna beslutat att tillföra Flygplatsbolaget 

ett särskilt Covid-19-stöd till täckande av Flygplatsbolagets prognosticerade förlust 

under perioden 1 september – 31 december 2020.  

8.3.2 Covid-19-stödet ingår i Maxbeloppet. 

8.4 Flygplatsbolagets upplåning 

8.4.1 Flygplatsbolaget ska varje enskilt räkenskapsår finansiera sitt behov av beräknat 

rörelsekapital för tillhandahållandet av Tjänsten genom att uppta lån hos någon eller 

några av Parterna eller i extern bank. Lånebehovet ska fastställas i den årsbudget som 

antas av Flygplatsstyrelsen inför varje nytt räkenskapsår. Flygplatsstyrelsen ska inför 

varje nytt räkenskapsår skriftligen underrätta Styrelsen om Flygplatsbolagets beräknade 

lånebehov det kommande räkenskapsåret. Till underrättelsen ska vara fogat ett skriftligt 

underlag som utvisar hur Flygplatsbolagets lånebehov har beräknats och vilka kostnader 

för tillhandahållandet av Tjänsten, inklusive eventuella investeringar, som har beaktats 

vid fastställandet av lånebehovet.  

8.4.2 Styrelsen ska därefter ta beslut om att godkänna Flygplatsbolagets upplåning, varefter 

Flygplatsstyrelsen ska verkställa Flygplatsbolagets upplåning i enlighet med Styrelsen 

beslut. Styrelsen ska vid sitt beslut tillse att Flygplatsbolagets kostnader för det 

kommande räkenskapsåret är rimliga och att Flygplatsbolaget inte erhåller någon 

överkompensation för Tjänstens tillhandahållande.  

8.4.3 I de fall som en Part som ställer ut lån till Flygplatsbolaget ska lånet vara förenat med 

en marknadsmässig ränta i proportion till kreditrisken. 

8.4.4 Varje Part ska vara skyldig att - i proportion till sin ägarandel och begränsat till denna 

andel och således inte solidariskt med annan Part - svara för att ställa de säkerheter som 

långivaren kräver i samband med sådan utlåning till Flygplatsbolaget som har godkänts 

i Styrelsen. Flygplatsbolaget ska erlägga en marknadsmässig borgensavgift till varje 

enskild Part för det borgensåtagande som Part har ställt ut. 

8.5 Förlusttäckning 

8.5.1 Bolaget ska genom ägardirektivet instruera Flygplatsstyrelsen att senast per den 15 maj 

och den 15 september lämna en skriftlig rapport till Styrelsen (”Rapporten”) som 

utvisar Flygplatsbolagets resultat vid utgången av föregående tertial och en 

resultatprognos för helåret. Rapporten ska på ett objektivt sätt beakta all relevant känd 

fakta och alla de övriga omständigheter som skäligen kan förväntas påverka 

Flygplatsbolagets verksamhet, kostnader och resultat.  
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8.5.2 Rapporten ska ligga till grund för Styrelsens efterföljande analys och planering av 

huruvida och i vilken utsträckning som Bolaget kan komma att behöva täcka eventuell 

uppkommen förlust i Flygplatsbolaget med anledning av Tjänsten vid räkenskapsårets 

utgång. Förlusttäckningen får inte överstiga vad som krävs för att täcka de kostnader 

som har uppkommit i samband med Tjänsten med hänsyn tagen till de intäkter som 

därvid har erhållits. Flygplatsbolaget ska inte erhålla någon överkompensation för 

Tjänsten och Parterna ska tillse att Flygplatsbolagets kostnader för tillhandahållandet av 

Tjänsten är i paritet med de driftskostnader som Flygplatsbolaget hade när bolaget var i 

privat ägo, med undantag för normala kostnadsökningar i Flygplatsbolagets verksamhet.  

8.5.3 Parterna är ense om att Bolaget, i förekommande fall, ska täcka den förlust som 

Flygplatsbolaget uppvisar varje enskilt räkenskapsår med anledning av Tjänsten, genom 

att lämna koncernbidrag eller på annat sätt som beslutas av Styrelsen. Bolaget ska även 

utfärda en kapitaltäckningsgaranti för Flygplatsbolaget varigenom Bolaget åtager sig att 

svara för att Flygplatsbolagets egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det 

registrerade aktiekapitalet. 

8.5.4 Inom ramen för Parternas finansieringsåtagande enligt punkt 8.1 ovan ska Parterna 

vidare, när så begärs av Styrelsen, täcka uppkommen förlust i Bolaget för varje enskilt 

räkenskapsår upp till Maxbeloppet genom att utbetala ett driftbidrag till Bolaget. 

8.6 Återbetalning av lämnade villkorade aktieägartillskott 

Varje Part åtar sig, i förekommande fall, att på årsstämma i Bolaget rösta för 

återbetalning av de eventuella villkorade aktieägartillskott som Parterna har lämnat till 

Bolaget från Bolagets tillgängliga vinstmedel innan någon vinstutdelning sker från 

Bolaget. 

8.7 Insyn i Flygplatsbolaget 

Bolaget ska i ägardirektivet till Flygplatsbolaget tillse att Styrelsen äger rätt att ta del av 

Flygplatsbolagets räkenskaper och andra handlingar som rör Flygplatsbolagets 

verksamhet, i den omfattning det behövs för att Styrelsen ska kunna bedöma 

Flygplatsbolagets ställning och resultat eller ett visst ärende som ska behandlas vid 

sammanträde i Styrelsen eller på bolagsstämma.  

8.8 Ytterligare finansiering till Bolaget 

Om Styrelsen finner att Bolaget är i behov av ytterligare finansiering utöver 

Maxbeloppet, ska Styrelsen diskutera frågan och ta fram förslag till Parterna på hur 

Bolaget kan tillföras sådan ytterligare finansiering. Part har dock inte någon skyldighet 

att tillskjuta något ytterligare kapital till Bolaget utöver Maxbeloppet, och accepterar i 

följd därav även att Parts andel av Bolagets aktiekapital kan komma att spädas ut om 

det på bolagsstämma i Bolaget beslutas att emitteras Aktier och Part då avstår från att 

teckna sådana Aktier. 

9 Utdelning 

Parterna är ense om att ingen vinstutdelning ska ske från Bolaget förrän eventuella 

lämnade villkorade aktieägartillskott har kunnat återbetalas till Parterna. Motsvarande 

begränsning ska gälla för vinstutdelning från Flygplatsbolaget, d.v.s. för det fall Bolaget 
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har lämnat villkorade aktieägartillskott till Flygplatsbolaget ska dessa återbetalas till 

Bolaget innan vinstutdelning sker. 

10 Övergång och förköp av Aktier 

10.1 Förbud mot att överlåta aktier 

Ingen Part äger rätt att överlåta eller pantsätta eller på annat sätt förfoga över sitt 

aktieinnehav i Bolaget, på annat sätt än som framgår av denna punkt 10. 

10.2 Överlåtelse till av Part kontrollerat bolag 

10.2.1 Part äger rätt att överlåta sina Aktier i Bolaget till annat Koncernbolag utan att 

bestämmelserna om inskränkningar i Aktiernas överlåtbarhet i detta Avtal respektive 

Bolagets bolagsordning blir tillämpliga. Vid förvärvet ska Koncernbolaget skriftligen 

ansluta sig till och tillträda Avtalet som ny Part istället för den överlåtande Parten. Den 

överlåtande Parten ska dock kvarstå med ett solidariskt ansvar för Koncernbolagets 

uppfyllande av Koncernbolagets skyldigheter enligt detta Avtal.  

10.2.2 Överlåtande Part ska tillse att Aktierna i Koncernbolaget inte överlåts till förvärvare 

utanför koncernen, utan att Aktierna i Bolaget dessförinnan har erbjudits övriga Parter 

till förköp i enlighet med punkt 10.3 nedan.  

10.3 Förköp 

10.3.1 Parterna är ense om att ingen Part ska kunna överlåta sina Aktier i Bolaget före den 31 

december 2030 annat än med de andra Parternas skriftliga godkännande därtill.  

10.3.2 För tiden efter den 31 december 2030 gäller bestämmelserna i punkt 10.3.3 – 10.3.11 

nedan om Part önskar överlåta sina Aktier. 

10.3.3 För det fall en Part önskar överlåta eller på annat sätt avhända sig samtliga eller vissa av 

sina Aktier, ska dessa Aktier av sådan Part först erbjudas de andra Parterna till förköp. 

Parterna är vidare införstådda med att en Part i vissa situationer kan vara skyldig att 

erbjuda sina aktier i Bolaget till förköp av de andra Parterna i enlighet med vad som 

anges i detta Avtal. Förköpsrätten får inte utövas beträffande mindre antal Aktier än de 

som erbjudits. 

10.3.4 Skyldigheten att erbjuda Aktierna till förköp ska fullgöras genom en oåterkallelig 

skriftlig anmälan till Styrelsens ordförande med angivande av tilltänkt förvärvare och 

övriga villkor för övergången inklusive köpeskillingen, vilken måste utgå i kontanter. 

Vid överlåtelse av en Parts Aktier ska, i förekommande fall, även av denne Part 

lämnade aktieägartillskott till Bolaget ingå i överlåtelsen.  

10.3.5 När ett överlåtelseerbjudande avgivits, ska Styrelsens ordförande genast skriftligen 

meddela detta till de förköpsberättigade Parterna med anmodan till dessa att, om en Part 

önskar begagna sig av förköpsrätten, skriftligen framställa förköpsanspråk till 

Styrelsens ordförande inom tre (3) månader från den dag då anmälan mottogs.  

10.3.6 Inom en (1) vecka efter att Styrelsen ordförande mottagit Parts förköpsanspråk enligt 

punkt 10.3.5, ska Styrelsens ordförande skriftligen meddela Parterna om och hur de 

förköpsberättigade Parterna avser att utnyttja förköpsrätten. Har flera Parter anmält 
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intresse av att utöva sin förköpsrätt ska de aktuella Aktierna fördelas mellan Parterna 

proportionerligt. 

10.3.7 Genom förköp förvärvade Aktier ska inlösas kontant inom två (2) månader från den 

tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt, mot överlämnande av eventuellt utfärdat 

aktiebrev samt samtliga andra rättigheter som följer med innehav av Aktie i Bolaget. 

10.3.8 Avstår de förköpsberättigade Parterna från att utöva förköpsrätten äger erbjudande Part 

fritt överföra Aktierna inom tre (3) månader från utgången av erbjudandefristen till den 

i anmälan om förköp angivne förvärvaren och på de övriga villkor som angivits i 

anmälan om förköp, dock med beaktande av vad som följer av punkt 10.3.9 nedan.  

10.3.9 Part, som överlåter eller på annat sätt överför sina Aktier till tredje man ska tillse att den 

som förvärvar Aktierna i omedelbar anslutning till förvärvet ansluter sig skriftligen till 

detta Avtal. Om förvärvaren inte senast en (1) vecka från det att förvärvet genomförts 

anslutit sig till detta Avtal äger var och en av de andra Parterna rätt att påkalla att de 

överlåtna Aktierna blir föremål för hembud enligt bolagsordningens bestämmelser. 

10.3.10 Vad ovan stadgas om Aktier ska även gälla interimsaktier, konvertibler, 

teckningsoptioner, teckningsrätter, fondaktierätter samt andra instrument om rätt till 

ägande eller annan rätt i Bolaget som Part äger.  

10.3.11 Med överlåtelsen av Aktier följer även, i förekommande fall, sådan Parts rätt till 

återbetalning av lämnade villkorade aktieägartillskott.  

10.4 Överlåtelse av samtliga Aktier i Bolaget 

Lämnar tredje man bud till Parterna som avser ett förvärv av samtliga aktier i Bolaget, 

ska följande gälla. Om Parter som tillsammans representerar minst två tredjedelar av det 

totala antalet Aktier i Bolaget accepterar budet, förbinder sig samtliga Parter att avyttra 

sina Aktier till det pris per Aktie och övriga villkor som anges i sådan tredje mans bud. 

10.5 Åtagande att inte påkalla eller utöva rätt enligt bolagsordningen 

Envar av Parterna åtar sig att inte påkalla eller utöva lösenrätt enligt Bolagets 

bolagsordnings bestämmelser om förköp eller hembud i samband med Parts överlåtelse 

av Aktier som sker i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal eller som sker med 

godkännande av de andra Parterna. 

11 Värdering 

11.1 Om ingen köpeskilling angivits i ansökan om förköp enligt punkt 10.3 ovan eller om 

värdering av Aktie i annat fall ska ske enligt Avtalet, och Parterna ej kan träffa 

överenskommelse om lösenbelopp för Aktierna inom en (1) månad från det att 

erbjudandefristen utgått eller från begäran om värdering gjordes av Part, ska 

lösenbeloppet motsvara Aktiernas marknadsvärde (i förekommande fall inklusive 

värdet av de till Bolaget av sådan Part lämnade aktieägartillskott) vid tidpunkten för 

lösningsanspråkets framställande. Kan Parterna ej träffa överenskommelse om 

lösenbelopp för Aktierna inom ovan angiven tidsfrist, ska lösenbeloppet bestämmas av 

en oberoende och Parterna fristående värderingsman utsedd av Sydsvenska 

Handelskammaren. Värderingsexperten ska vara anställd hos en välrenommerad 
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revisionsbyrå med stor erfarenhet av värdering av bolag. Kostnaden för sådan värdering 

ska delas lika mellan Parterna. 

11.2 Det av den oberoende värderingsmannen fastställda värdet på Bolaget är bindande och 

varje Aktie i Bolaget ska anses ha den andel i värdet som svarar mot Aktiens andel i 

Bolagets kapital. 

12 Pantsättning 

Part äger inte pantsätta Aktie i Bolaget eller annat instrument som ger rätt till aktie eller 

vinst i Bolaget utan skriftligt medgivande från samtliga Parter. 

13 Meddelanden 

Varje meddelande eller påkallande enligt detta Avtal ska av Part översändas till annan 

Part på sätt som anges i denna punkt och till den adress som angivits i Avtalets ingress 

(eller till den adress som Part senare skriftligen meddelat övriga Parter, med iakttagande 

av bestämmelserna i denna punkt). Sådant meddelande ska anses ha kommit mottagaren 

tillhanda 

(a) om avlämnat med bud; dagen för överlämnandet;  

(b) om avsänt med e-post; vid kvittens eller svar från adressaten som innebär 

bekräftelse av att meddelandet har mottagits; eller 

(c) om avsänt med rekommenderat brev; tre (3) dagar efter avlämnande för 

postbefordran. 

14 Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter 

Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal får ej överlåtas eller pantsättas 

utan samtidig överlåtelse av de Aktier som omfattas av Avtalet i enlighet med 

bestämmelserna om förköp i punkt 10.3 ovan. 

15 Bestämmelses ogiltighet 

Skulle någon bestämmelse i detta Avtal (eller del därav) vara ogiltig, ska detta inte 

innebära att Avtalet eller bestämmelsen i sin helhet är ogiltigt. I stället ska Parterna 

justera Avtalet eller bestämmelsen, så långt det är möjligt, för att ge effekt åt Avtalets 

syfte och inriktning. Om Parterna inte kan komma överens om ändring av bestämmelse 

som är ogiltig, ska sådan bestämmelse anses struken och övriga bestämmelser i Avtalet 

ska fortsätta gälla. 

16 Fullständig reglering och ändringar 

16.1 Detta Avtal reglerar med uteslutande av lagen om handelsbolag och enkla bolag 

uttömmande alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och 

utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i detta Avtal. 

16.2 Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande vara skriftligen 

avfattade och undertecknade av Parterna. 
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17 Avtalstid 

17.1 Detta Avtal träder i kraft när samtliga Parter i behörig ordning har undertecknat Avtalet 

och gäller för en inledande avtalstid till och med den 31 december 2030. Om inte 

Avtalet sagts upp till upphörande skriftligen av Part senast tolv (12) månader före 

avtalstidens utgång, förlängs avtalstiden för Avtalet därefter automatiskt med två (2) år i 

taget med oförändrad uppsägningstid. 

17.2 Skulle Avtalet sägas upp av en Part enligt punkt 17.1 ovan, är sådan Part skyldig att 

erbjuda sina Aktier till förköp enligt punkt 10.3 ovan varvid värdet av Aktierna 

(köpeskillingen) ska bestämmas i enlighet med punkt 11 ovan. 

17.3 En Parts uppsägning av Avtalet ska inte påverka Avtalets giltighet i övrigt, utan Avtalet 

ska fortsätta att vara i kraft mellan övriga Parter. 

18 Avtalsbrott; obestånd 

18.1 För det fall Part i väsentligt hänseende bryter mot detta Avtal och, i det fall brott mot 

avtalet kan avhjälpas, underlåter att avhjälpa sådant brott inom trettio (30) dagar från 

det att sådan Part har mottagit skriftligt meddelande angående brottet från någon av de 

andra Parterna, äger de andra Parterna rätt, men ingen skyldighet, att säga upp detta 

Avtal avseende den Part som brutit mot Avtalet. De andra Parterna ska därvid även ha 

en ovillkorlig rätt att förvärva den avtalsbrytande Partens Aktier alternativt besluta att 

Aktierna ska vara föremål för indragning för återbetalning till den avtalsbrytande Parten 

(enligt 20 kap aktiebolagslagen). Värdet av Aktierna ska i dessa fall bestämmas i 

enlighet med punkt 11 ovan, men med en prisreduktion om trettio (30) procent. 

18.2 Den påföljd som föreskrivs i punkt 18.1 ovan ska inte utesluta annan påföljd som 

Parterna kan äga rätt till gentemot den Part som bryter mot Avtalet. 

18.3 Om Part försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, ställer in betalningarna eller 

eljest måste anses ha kommit på obestånd, äger den andre Parten rätt att förvärva den 

obeståndsdrabbade Partens Aktier. Värdet av Aktierna ska fastställas i enlighet med 

punkt 11 ovan.  

19 Tillämplig lag och tvister 

19.1 Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. 

19.2 Tvist mellan Parterna i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras av allmän domstol. 

Tvist avseende lösenbelopp för Aktie ska dock avgöras enligt den i punkt 11 stadgade 

ordningen. 

________________________________ 

SIGNATURSIDA FÖLJER 
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Detta Avtal har upprättats i sju (7) likalydande exemplar, varav Parterna har tagit var sitt. 

Ort:    Ort: 

Datum:    Datum: 

Helsingborg stad   Ängelholms kommun 

 

_________________________  _________________________ 

 

_________________________  _________________________ 

 

Ort:    Ort: 

Datum:    Datum: 

Höganäs kommun   Båstad kommun 

 

_________________________  _________________________ 

 

_________________________  _________________________ 

 

 

Ort:    Ort: 

Datum:    Datum: 

Klippans kommun   Bjuvs kommun 

 

_________________________  _________________________ 

 

_________________________  _________________________ 

 

Ort:    Ort: 

Datum:    Datum: 

Perstorp kommun   Båstad Turism och Näringsliv Ek. för. 

 

_________________________  _________________________ 

 

_________________________  _________________________ 
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AKTIEÄGARAVTAL

Detta aktieägaravtal (”Avtalet”) har denna dag träffats mellan

(1) Helsingborgs stad, org nr 212000-1157, 251 89 Helsingborg (”Helsingborg”);

(2) Ängelholms kommun, org nr 212000-0972, Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm 
(”Ängelholm”);

(3) Höganäs kommun, org nr 212000-1165, Centralgatan 20, 263 38 Höganäs 
(”Höganäs”);

(4) Båstad kommun, org nr 212000-0944, 269 80 Båstad (”Båstad”);

(5) Klippans kommun, org nr 212000-0928, Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan, 
(”Klippan”); 

(6) Bjuvs kommun, org nr 212000-1041, Box 501, 267 25 Bjuv (”Bjuv”);och

(7) Perstorp kommun, org nr 212000-0910, 284 85 Perstorp (”Perstorp”).; och

(8) Båstad Turism och Näringsliv Ekonomisk förening, org nr 716406-3120, Box 1096, 
269 21 Båstad (”Båstad Turism och Näringsliv”).

Ovan angivna parter benämns nedan var för sig för ”Part” och gemensamt för ”Parterna”.

1 Bakgrund

1.1 Parterna har beslutat 1-7 ovan beslutade att gemensamt bilda Ängelholm Helsingborgs 
Flygplats Holding AB (”Bolaget”) i syfte att Bolaget ska skulle förvärva samtliga aktier 
i Ängelholms Flygplats AB, org nr 556814-2896, (”Flygplatsbolaget”) från den 
nuvarande dåvarande ägaren Peab FU Holding 8 AB, org nr 559257-3132. 
Flygplatsbolagets verksamhet är att driva Ängelholm Helsingborg Airport 
(”Flygplatsen”).Bolagets förvärv av Flygplatsbolaget har därefter genomförts per den 1 
september 2020. Parterna 1-7 ingick i samband därmed även ett aktieägaravtal avseende 
Bolaget och deras gemensamma styrning av Bolaget och indirekt Flygplatsbolaget.

1.2 Mot bakgrund av att Båstad, med övriga Parters godkännande, per den [datum] 2020 
har överlåtit 488 av sina 995 Aktier i Bolaget till Båstad Turism och Näringsliv, har 
Parterna beslutat att det mellan Parterna 1-7 ingångna aktieägaravtalet rörande Bolaget 
ska upphöra att gälla och istället ersättas av detta nya aktieägaravtal (”Avtalet”) som 
ingås mellan Bolagets samtliga åtta delägare. Det tidigare gällande aktieägaravtalet 
upphör automatiskt att gälla per dagen för detta Avtals ikraftträdande, efter samtliga 
Parters undertecknande av Avtalet. Godkännandet av Båstads överlåtelse av 488 Aktier 
till  Båstad Turism och Näringsliv har lämnats under villkor att Båstad, gentemot övriga 
Parter, garanterar Båstad Turism och Näringslivs rätta fullgörande av sina skyldigheter 
enligt Avtalet. Genom sitt undertecknande av Avtalet ikläder Båstad sig därför ett 
sådant garantiåtagande och svarar således solidariskt med Båstad Turism och Näringsliv 
för att Båstad Turism och Näringsliv uppfyller sina skyldigheter enligt Avtalet, 
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inklusive finansieringen av Bolaget, och indirekt Flygplatsbolaget, enligt vad som anges 
i avsnitt 8 nedan.

1.3 1.2Parterna är således aktieägare i Bolaget och äger tillsammans samtliga utgivna aktier 
i Bolaget (”Aktierna”). Parternas nuvarande aktieinnehav i Bolaget framgår av punkt 
4.1 nedan.

1.4 Flygplatsbolagets verksamhet är att driva Ängelholm Helsingborg Airport 
(”Flygplatsen”).

1.5 Bolagets förvärv av Flygplatsbolaget skedde för att möjliggöra en fortsatt drift av 
Flygplatsen efter det att 1.3Peab FU Holding 2 AB fattade under våren 2020 hade fattat 
beslut om att lägga ned driften av Flygplatsen till följd av den extraordinära situationen 
med en helt avstannad flygverksamhet som Flygplatsen hade drabbats av till följd av 
den Covid-19 pandemi som för närvarande råder rådde i Sverige och stora delar av 
världen i övrigt. Parterna 1-7 var överens om att Flygplatsens fortlevnad behövde 
säkerställas så att behovet av kommunikationer med flyg till och från Flygplatsen för 
invånare, näringsliv och besökare fortsatt kunde erbjudas. Efter Bolagets förvärv av 
Flygplatsbolaget har Parterna 1-7 ålagt Flygplatsbolaget att tillhandahålla en tjänst av 
allmänt ekonomiskt intresse i form av driften av Flygplatsen samt beslutat om ett initialt 
ägardirektiv, i enlighet med Bilaga 1.5. Både åläggandet att tillhandahålla en tjänst av 
allmänt ekonomiskt intresse samt det initiala ägardirektivet gäller även efter detta 
Avtals ikraftträdande.

1.6 Parterna är överens om att Flygplatsens fortlevnad behöver säkerställas så att behovet 
av kommunikationer med flyg till och från Flygplatsen för invånare, näringsliv och 
besökare kan erbjudas även framgent. Parterna har därför beslutat att genom Bolaget 
ingå avtal med Peab FU Holding 8 AB om förvärv av samtliga aktier i Flygplatsbolaget 
för att möjliggöra en fortsatt drift av Flygplatsen. Efter Bolagets förvärv av Aktierna 
ska Flygplatsbolaget av 1.4Parterna åläggas att tillhandahålla en tjänst av allmänt 
ekonomiskt intresse i form av driften av Flygplatsen. Parterna har även beslutat om ett 
initialt ägardirektiv, i enlighet med Bilaga 1.4, som ska gälla för Flygplatsbolaget tills 
vidare.

1.6 1.5Parterna är införstådda med att kommunallagens bestämmelser om delägda 
kommunala bolag är tillämpliga på Bolaget och Flygplatsbolaget. Det åligger Parterna 
att enas om hur de båda bolagen ska vara bundet av dessa bestämmelser i en omfattning 
som är rimlig med hänsyn till ägarandelsförhållandena mellan Parterna, verksamhetens 
art och omständigheterna i övrigt.

1.7 1.6Parterna har enats om villkoren i Avtalet i syfte att närmare reglera ägandet av 
Bolaget och deras inbördes förhållande samt deras gemensamma styrning av Bolaget 
och indirekt Flygplatsbolaget. Bestämmelserna i detta Avtal ska gälla för samtliga 
Aktier i Bolaget som en Part äger under Avtalets giltighetstid.

1.8 1.7Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet 
berör. 
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2 Definitioner

I detta Avtal ska nedanstående uttryck ha följande innebörd:

”Aktie” avser aktie i Bolaget;

”Aktier/-na” avser samtliga aktier i Bolaget och de ytterligare aktier som emitteras av 
Bolaget och/eller konvertibler, teckningsoptioner, vinstandelslån, kapitalandelslån samt 
andra instrument som berättigar till erhållande av aktier eller andel i vinst i Bolaget från 
tid till annan;

”Avtal/et” avser detta aktieägaravtal och samtliga bilagor därtill;

”Bolaget” avser Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB, org nr 559257-3132;

”Bolagets verksamhet” avser Bolagets verksamhet med att äga och förvalta aktier i 
Flygplatsbolaget;

”Flygplatsbolaget” avser Ängelholms Flygplats AB, org nr 556814-2896;

”Flygplatsen” avser Ängelholm Helsingborg Airport;

”Flygplatsstyrelsen” avser Flygplatsbolagets styrelse;

”Flygplatsbolagets verksamhet” avser Flygplatsbolagets verksamhet med att driva 
Flygplatsen;

”Koncernbolag” avser bolag som direkt eller indirekt ägs av Part;

”Maxbeloppet” avser det belopp som angivits för respektive Part i punkt 9.1 8.1 nedan 
och som Parten har åtagit sig att bidra med till finansieringen av Bolaget, inklusive 
Bolagets förvärv av Flygplatsbolaget och för täckande av eventuella framtida förluster 
som uppkommer i Flygplatsbolagets verksamhet, med anledning av Tjänstens 
tillhandahållande, enligt vad som anges i avsnitt 9 8 nedan;

”Part” avser de i ingressen till detta Avtal angivna delägarna i Bolaget, var för sig; 

”Parterna” avser de i ingressen till detta Avtal angivna delägarna i Bolaget, 
gemensamt;

”Parterna 1-7” avser Parterna exklusive Båstad Turism och Näringsliv;

”Rapporten” avser den ekonomiska rapport som Flygplatsstyrelsen ska lämna till 
Styrelsen efter varje tertial i enlighet med punkt 9.5.1 8.5.1 nedan;

”Styrelsen” avser styrelsen i Bolaget; och

”Tjänsten” avser den tjänst av allmänt ekonomiskt intresse som respektive Parts 
fullmäktige ålagt Flygplatsbolaget att tillhandahålla.
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3 Bolaget och Flygplatsbolaget och dess verksamheter

3.1 Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Ängelholm. Även Flygplatsbolagets styrelse ska ha 
sitt säte i Ängelholms kommun.

3.2 Bolagets verksamhet ska vara att företräda Parternas strategiska intressen genom att äga 
och förvalta aktier i Flygplatsbolaget. Genom sitt ägande av Flygplatsbolaget kommer 
Bolaget således styra och kontrollera driften av Flygplatsen.

3.3 Bolagets och Flygplatsbolagets respektive bolagsordning har vid ingåendet av Avtalet 
den lydelse de lydelser som framgår av Bilaga 3.3(a). Efter förvärvet av Aktierna ska 
Bolaget på en bolagsstämma i Flygplatsbolaget besluta anta en ny bolagsordning för 
Flygplatsbolaget enligt  och Bilaga 3.3(b). Parterna är överens om att 
bolagsordningarnas innehåll endast får ändras i enlighet med bestämmelserna i Avtalet. 
För det fall en bolagsordning och Avtalet innehåller motstridiga eller icke förenliga 
bestämmelser ska Avtalet äga företräde mellan Parterna.

3.4 Det kommunala ändamålet med Bolagets verksamhet är att fullgöra det ansvar som 
åvilar ägarkommunerna (Parternaberörda ägarkommuner (Parterna 1-7) som aktieägare 
och bidra till att uppfylla kommunernas mål. Det kommunala ändamålet med 
Flygplatsbolagets verksamhet är att tillgodose behovet av kommunikationer med flyg 
till och från Flygplatsen för invånare, näringsliv och besökare och att därigenom bidra 
till regionens utveckling och tillväxt.

3.5 Parterna ska lojalt verka för Bolagets och Flygplatsbolagets bästa och förbinder sig 
särskilt att delta på bolagsstämma och i Styrelsens arbete och att därvid utöva sin 
rösträtt i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal. Envar av Parterna förbinder sig 
vidare att tillse att styrelseledamot som är anställd i eller på annat sätt har ett 
engagemang hos Part efterlever detta Avtal vid utförandet av sitt uppdrag som ledamot i 
Styrelsen respektive Flygplatsstyrelsen.

3.6 Verksamheterna i Bolaget och Flygplatsbolaget ska bedrivas utan vinstsyfte och i 
enlighet med det kommunala ändamålet för respektive bolag. Bolaget och 
Flygplatsbolaget ska vidare bedriva sina verksamheter med iakttagande av den 
kommunala likställighetsprincipen samt i ekonomiskt hänseende med tillämpning av 
den kommunala självkostnadsprincipen. Till den del som Flygplatsbolagets verksamhet 
avser förvaltning av egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös 
egendom ska självkostnadsprincipen dock inte tillämpas.

3.7 Parterna ska på bolagsstämma i Bolaget anta detta Avtal som ägardirektiv för Bolaget.

3.8 Parterna ska genom Bolaget utfärda ägardirektiv till Flygplatsbolaget som antas på 
bolagsstämma i Flygplatsbolaget, varigenom Flygplatsbolaget åläggs att utföra 
Tjänsten. Det initiala ägardirektivet framgår av Bilaga 1.41.5. I ägardirektivet har även 
Tjänstens innehåll preciserats. Styrelsen ska kontrollera att Flygplatsbolaget utför 
Tjänsten i enlighet med vad som stadgas i gällande ägardirektiv och vid behov utfärda 
nya eller ändrade ägardirektiv i enlighet med punkt 5.8 nedan. 

3.9 Parterna ska genom Bolaget även tillse att Flygplatsbolaget bedriver ett effektivt 
miljöarbete som syftar mot en klimatneutral drift av Flygplatsbolaget samt att 
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Flygplatsbolaget även verkar för en utveckling mot ett fossilfritt resande med flyg. 
Flygplatsbolaget ska därutöver även vara en av de ledande flygplatserna i Sverige när 
det gäller klimat- och hållbarhetsarbete.

4 Aktiekapital och fördelning av Aktier

4.1 Bolagets aktiekapital är vid tidpunkten för detta Avtals ingående 100 000 kronor, 
fördelat på 10 000 Aktier som är fördelade mellan Parterna enligt följande:

Aktieägare Antal Aktier Andel kapital
 och röster

Helsingborg 4 159 41,59 %

Ängelholm 3 238 32,38 %

Höganäs 1 067 10,67 %

Båstad 995507 9,95 5,07 %

Klippan 286 2,86 %

Bjuv 216 2,16 %

Perstorp 39 0,39 %
Båstad Turism och 

Näringsliv 488 4,88 %

Summa 10 000 100 %

4.2 Aktierna i Bolaget ska ha samma röstvärde och rätt till utdelning.

4.3 Om Parterna beslutar att det ska intas ny aktieägare i Bolaget är utgångspunkten att det 
ska ske genom beslut om riktad nyemission av nya aktier i Bolaget till sådan ny 
aktieägare. Varje ny aktieägare ska även vara skyldig att tillträda detta Avtal som part.

5 Styrelse, verkställande direktör, revisorer m.m.

5.1 Styrelsen i Bolaget ska bestå av sju (7) ordinarie styrelseledamöter ledamöter med sju 
(7) suppleanter som utses av årsstämma i Bolaget för tiden intill slutet av den 
årsstämma som hålls under det efterföljande räkenskapsåret. Varje Part Envar av 
Helsingborg, Ängelholm, Höganäs, Klippan, Bjuv och Perstorp äger rätt att nominera 
vars en (1) ordinarie ledamot och en (1) suppleant till Styrelsen. Härutöver ska Båstad 
äga rätt att nominera en (1) ordinarie ledamot medan Båstad Turism och Näringsliv ska 
äga rätt att nominera en (1) suppleant till Styrelsen. Till ordinarie styrelseledamot i 
Styrelsen ska varje Part Parterna 1-7 utse kommunstyrelsens ordförande i sin kommun.

5.2 Parterna är ense om att den ledamot som har utsetts av Ängelholm ska utses till 
Styrelsens ordförande och att den ledamot som har utsetts av Helsingborg ska utses till 
Styrelsens vice ordförande.
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5.3 Ersättningen till ledamöterna och suppleanterna i Styrelsen ska beslutas på 
bolagsstämma i Bolaget och ska följa Ängelholms kommuns principer som gäller i 
samverkan mellan olika kommuner exempelvis i Samordningsförbundet.

5.4 Parterna ska sträva efter att Styrelsens sammansättning får en ändamålsenlig kompetens 
med god förståelse för och insikt i Bolagets verksamhet.

5.5 Parterna förbinder sig att på bolagsstämma i Bolaget rösta för tillsättning av de personer 
till styrelseledamöter och suppleanter som har nominerats av respektive Part. 

5.6 Skulle en ledamot eller suppleant i Styrelsen lämna en anställning eller annat liknande 
engagemang med en Part ska sådan Part äga rätt att entlediga ifrågavarande person från 
sina uppdrag i Bolaget.

5.7 Styrelsesammanträde ska hållas minst fyra (4) gånger per kalenderår på kallelse av 
Styrelsens ordförande. Även styrelsesuppleanterna ska kallas till styrelsens möten och 
ha närvaro- och yttranderätt vid mötena, dock utan rätt att delta i Styrelsens beslut annat 
än efter inträde i frånvarande ledamots ställe. Dokumentation och bakgrundsmaterial 
ska tillhandahållas ledamöterna och suppleanterna minst sju (7) arbetsdagar före 
styrelsemötet. I brådskande fall får kallelse och material dock skickas senare, förutsatt 
att alla styrelseledamöter ges tillfälle att delta i och förbereda sig inför 
styrelsesammanträdet och att samtliga styrelseledamöter accepterar att styrelsemöte får 
hållas och fatta beslut grundat på sådan kallelse. Styrelsemöte i form av protokoll per 
capsulam förutsätter samtliga styrelseledamöters justering av protokollet.

5.8 Styrelsen ska även fungera som ett ägarsamråd för Flygplatsbolaget med uppgift att 
diskutera strategiskt viktiga frågor rörande Flygplatsbolagets verksamhet och föreslå 
nya eller ändrade ägardirektiv för Flygplatsbolaget. De ägardirektiv för 
Flygplatsbolaget som Styrelsen beslutar om ska överlämnas till Flygplatsstyrelsen 
genom beslut på bolagsstämma i Flygplatsbolaget. Innefattar det ändrade ägardirektivet 
fråga som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska frågan även 
hänskjutas till Parternas Parterna 1-7:s respektive kommunfullmäktige för 
ställningstagande innan något beslut fattas. Ärenden som ska upp för beslut på 
bolagsstämma i Flygplatsbolaget ska alltid föregås av en beredning av ärendet i 
Styrelsen.

5.9 Styrelsen ska också ansvara för att övriga styrdokument, såsom exempelvis 
arkivreglemente och beslut om ersättning till dess styrelse, som är nödvändiga i ett 
kommunägt bolag antas på bolagstämma i Flygplatsbolaget.

5.10 Varje enskild Part ska tillse att styrelseledamot eller styrelsesuppleant som ledamot eller 
suppleant i Styrelsen eller Flygplatsstyrelsen, som är utsedd av eller på annat sätt 
representerar sådan Part , i alla hänseenden röstar och agerar i enlighet med 
bestämmelserna i detta Avtal.

5.11 Styrelsens ordförande ska vara ordförande vid bolagsstämma i Bolaget.

5.12 För granskning av Bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens, och i 
förekommande fall verkställande direktörens, förvaltning ska Parterna på årsstämman 
utse en revisor med en suppleant, vilka båda ska vara auktoriserade revisorer. Även ett 
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registrerat revisionsbolag ska kunna utses till revisor i Bolaget. Bolagets revisor ska 
även utses till revisor i Flygplatsbolaget.

5.13 Parterna är ense om att kommunfullmäktige i Ängelholm ska utse en lekmannarevisor 
med en suppleant för granskning av om Bolagets och Flygplatsbolagets verksamheter 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om 
bolagens interna kontroll är tillräcklig. Lekmannarevisorn och dennes suppleant ska 
väljas för en tid av två (2) år. 

5.14 Parterna är överens om att Bolagets firmateckning ska ske genom två styrelseledamöter 
i förening, varav en ska vara Styrelsens ordförande eller vice ordförande.

5.15 Bolaget ska inte ha någon verkställande direktör. Parterna är överens om att Ängelholm 
ska utse en ansvarig tjänsteperson för Bolaget som ska ansvara för Bolagets 
styrelseadministration.

6 Beslutsförhet i Styrelsen

6.1 Styrelsen i Bolaget är beslutför endast om minst fem (5) ledamöter är närvarande, varav 
Styrelsens ordförande och vice ordförande ska vara närvarande. Vid förfall för Parts 
ordinarie representant ledamot i Styrelsen ska i dennes ställe inträda av Parten samma 
Part nominerad styrelsesuppleant. Den av Båstad Turism och Näringsliv utsedde 
suppleanten ska äga rätt att inträda för den ordinarie ledamot i Styrelsen som 
nominerats av Båstad.

6.2 Styrelsen ska i sitt arbete alltid beakta eventuella gällande ägardirektiv för Bolaget och 
äger inte i något fall rätt att avvika från sådana ägardirektiv vid sina beslut.

6.3 Med undantag för vad som anges nedan i punkt 8.1 nedan utgörs Styrelsens beslut av 
den mening som majoriteten av de röstande styrelseledamöterna enas om.

6.3 Styrelsen fattar sina beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal ska ordföranden ha 
utslagsröst.

6.4 Jäv för styrelseledamot ska inte anses föreligga enbart av den anledningen att frågan 
avser ett förhållande mellan Bolaget och en Part som ledamoten är anställd i eller har 
annat engagemang med.

7 Kommunfullmäktiges ställningstagande, ägardialog, 
valberedning till Flygplatsstyrelsen och Parternas insyn 
m.m.

7.1 Kommunfullmäktiges ställningstagande
Innan beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas i 
Bolaget eller Flygplatsbolaget, ska Styrelsen tillse att Parternas Parterna 1-7:s 
respektive fullmäktige ges möjlighet att ta ställning till frågan.



 11 

7.2 Ägardialog
7.2.1 Styrelsen ska föra en fortlöpande dialog med Flygplatsstyrelsen och Flygplatsbolagets 

operativa ledning kring Flygplatsbolagets ställning och utveckling samt i andra 
strategiskt viktiga frågor. Ägardialogen syftar också till att följa upp ägardirektivet för 
Flygplatsbolaget. Särskilda ägardialogsmöten ska hållas minst två gånger per år.

7.2.2 Om så begärs av en Part ska Styrelsen tillse att Flygplatsbolagets VD, ekonomichef 
eller annan person från Flygplatsbolagets ledning besöker kommunfullmäktige i de 
ägarkommuner som så önskar för en redovisning av Flygplatsbolagets verksamhet och 
resultat. Sådan redovisning ska dock endast kunna ske en gång per kalenderår och Part.

7.3 Valberedning till Flygplatsstyrelsen
7.3.1 Styrelsen i Bolaget ska verka som valberedning inför val av Flygplatsstyrelsen och 

således besluta om Flygplatsstyrelsens sammansättning. Flygplatsstyrelsen ska bestå av 
sju (7) ledamöter, varav såväl företrädare för eller anställda i kommunerna (Parterna) 
som externa ledamöter ska kunna komma ifråga. Fullmäktige i Ängelholms kommun 
ska utse ledamöterna i Flygplatsstyrelsen efter förslag från Styrelsen. Arvodet till 
ledamöterna i Flygplatsstyrelsen ska uppgå till 1,5 prisbasbelopp per år för ordföranden 
och 1 prisbasbelopp per år för övriga ledamöter.

7.4 Insyn och rapportering
7.4.1 Styrelsen ska tillse att Bolaget årligen lämnar en skriftlig redogörelse till samtliga Parter 

beträffande Bolagets och Flygplatsbolagets verksamheter, resultat och ställning i övrigt. 

7.4.2 Kommunstyrelsen i Parterna 1-7:s respektive ägarkommun (Part) ska vidare ha rätt att 
ta del av både Bolagets och Flygplatsbolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
informera sig om bolagen och dess verksamheter, vilket även innefattar rätt att begära 
in de yttranden och upplysningar som behövs för att kommunstyrelsen ska kunna 
fullgöra sina uppgifter. Föreligger hinder mot att överlämna viss uppgift på grund av 
lagstadgad sekretess får uppgiften dock strykas eller utelämnas, varvid Bolaget 
respektive Flygplatsbolaget ska uppge att uppgiften strukits eller utelämnats med 
angivande av skälen härför.

8 Särskild majoritet vid vissa beslut

8.1 Oaktat bestämmelserna i Bolagets bolagsordning och aktiebolagslagen (2005:551) 
erfordras för giltigt beslut i nedan angivna frågor avseende (i) bolagsstämma (b), minst 
två tredjedels majoritet av det totala antalet Aktier i Bolaget och de avgivna rösterna på 
bolagsstämman; och (ii) styrelsemöte (s), att ledamöter som har utsetts av Parter som 
tillsammans äger minst två tredjedelar av Aktierna röstar för beslutet:

(a) ändring av Bolagets bolagsordning (b) respektive förslag om ändring av 
Flygplatsbolagets bolagsordning (s);

(b) väsentlig ändring eller utvidgning av Bolagets (b) eller Flygplatsbolagets 
verksamhet (s);

(c) nedläggning eller väsentlig omstrukturering av Bolaget (b), Flygplatsbolaget eller 
Flygplatsbolagets verksamhet inklusive försäljning eller nedläggning av rörelse 
eller del av rörelse (s) samt beslut om likvidation, fusion eller delning av Bolaget 
(b) eller Flygplatsbolaget (s);
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(d) fastställande av årsbudget för Bolaget (s);

(e) utseende av Flygplatsstyrelsen (s);

(f) entledigande och tillsättande av Flygplatsbolagets verkställande direktör (s);

(g) fastställande av ägardirektiv för Bolaget (b) eller Flygplatsbolaget (s);

(h) utgivande av ersättning till Flygplatsbolaget för tillhandahållandet av Tjänsten 
(s); och

(i) beslut i fråga rörande Flygplatsbolaget som Flygplatsstyrelsen i enlighet med 
ägardirektivet har hänskjutit för godkännande (s). 

8.2 Om beslut i fråga som enligt punkt 8.1 ovan kräver kvalificerad majoritet i Styrelsen 
inte kan fattas beroende på att erforderlig majoritet inte uppnås, ska ärendet bordläggas 
och avföras från dagordningen utan att något beslut tas i frågan. Ärendet ska därefter  
tas upp igen vid ett nytt styrelsesammanträde som ska hållas tidigast en (1) och senast 
fyra (4) veckor därefter vid tidpunkt som Styrelsens ordförande bestämmer. Uppnås inte 
heller vid detta sammanträde erforderlig majoritet i Styrelsen, ska på yrkande av minst 
två (2) ledamöter i Styrelsen frågan hänskjutas till avgörande på ett särskilt 
styrelsemöte, som ska hållas tidigast fyra (4) och senast åtta (8) veckor därefter vid 
tidpunkt som Styrelsens ordförande bestämmer. Framställs inte sådant yrkande ska 
frågan avföras från vidare behandling i Styrelsen under en period om minst sex (6) 
månader.

8.3 Under tiden fram till det särskilda styrelsemötet som ska hållas enligt punkt 8.2 ovan 
ska Parterna försöka lösa oenigheten i den aktuella frågan. Det åligger därvidlag varje 
Part att agera förutsättningslöst och med iakttagande av den lojalitetsplikt som existerar 
under detta Avtal. Parterna ska genom beslut i Styrelsen även kunna besluta om 
medling under ledning av en utsedd neutral person eller grupp av personer. Uppnås inte 
erforderlig majoritet vid det särskilda styrelsemötet, ska frågan avföras från vidare 
behandling i Bolaget under en period om minst sex (6) månader.

8.4 Bristande enighet mellan Parterna eller i Styrelsen ska inte ge Part rätt till förtida 
uppsägning av detta Avtal.

8 9Finansiering

8.1 9.1Parternas finansieringsåtagande
8.1.1 9.1.1Envar av Parterna åtager sig genom ingåendet av detta Avtal att finansiera 

Bolagets genomförda förvärv av Flygplatsbolaget och täcka de eventuella framtida 
förluster som uppkommer i Flygplatsbolagets verksamhet, med anledning av Tjänstens 
tillhandahållande, med nedan angivna maximala belopp (”Maxbeloppet”):

Part Maxbelopp (kr)

Helsingborg 20 875 000

Ängelholm 16 255 000

Höganäs 5 355 000

Båstad 4 995 0002 547 450
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Klippan 1 435 000

Bjuv 1 085 000

Perstorp 197 768

Båstad Turism och 
Näringsliv

2 447 550

Totalt: 50 197 768

Maxbeloppet ska även täcka kostnaderna för Bolagets bildande och övriga kostnader 
som är relaterade till förvärvet av Flygplatsbolaget, såvida inte Parterna beslutar annat.

8.1.2 9.1.2Varje Part ska bidra till finansieringen av Bolaget, och indirekt Flygplatsbolaget, i 
enlighet med vad som anges i avsnitt 9 8 i Avtalet och i proportion till sitt aktieinnehav 
i Bolaget. Varje Parts finansieringsåtagande är vidare begränsat till Maxbeloppet. 
Parternas finansiering ska tillföras Bolaget på likartat sätt och normalt genom att 
Bolaget erhåller ett driftbidrag för täckande av uppkommen förlust eller, när så är 
möjligt, ett villkorat aktieägartillskott. Parterna ska dock även kunna besluta att tillföra 
Bolaget finansiering på annat sätt i enskilda fall. Finansieringen ska tillföras Bolaget vid 
behov, efter begäran därom från Styrelsen.

8.1.3 9.1.3Utöver finansieringsåtagandet i denna punkt 9.1 8.1 och vad som i övrigt 
uttryckligen anges i avsnitt 9 8 i Avtalet har Parterna ingen skyldighet att tillskjuta 
ytterligare kapital, ställa säkerhet eller på annat sätt bidra till Bolagets och 
Flygplatsbolagets finansiering. I enlighet med vad som anges i punkt 1.2 ovan, 
garanterar Båstad dock Båstad Turism och Näringslivs rätta fullgörande av sina 
skyldigheter enligt Avtalet. Skulle Båstad Turism och Näringsliv inte uppfylla sitt 
åtagande att tillföra Bolaget finansiering i enlighet med vad som stadgas i avsnitt 8, 
åligger det därför Båstad att på begäran av Styrelsen, eller någon av Parterna 1-7, utan 
dröjsmål tillföra Bolaget sådan utebliven finansiering. 

8.2 9.2Köpeskillingen för aktierna i Flygplatsbolaget
8.2.1 9.2.1Den preliminära köpeskillingen för Bolagets förvärv av samtliga aktier aktierna i 

Flygplatsbolaget uppgår uppgick till tjugo miljoner (20 000 000) kronor. Den slutliga 
köpeskillingen kommer att bestämmas när ett slutligt tillträdesbokslut för 
Flygplatsbolaget föreligger i enlighet med vad som stadgas i aktieöverlåtelseavtalet med 
säljaren Peab FU Holding 8 AB. 

8.2.2 9.2.2Köpeskillingen för Bolagets förvärv av aktierna i Flygplatsbolaget ingår i 
Maxbeloppet.

8.3 9.3Covid-19-stöd
8.3.1 9.3.1På grund av den extraordinära situation som Flygplatsbolaget för närvarande 

befinner sig i till följd av Covid-19-pandemin har Parterna beslutat att tillföra 
Flygplatsbolaget ett särskilt Covid-19-stöd till täckande av Flygplatsbolagets 
prognosticerade förlust under perioden 1 september – 31 december 2020 med […] 
kronor. Covid-19-stödet ska tillföras Flygplatsbolaget i anslutning till att förvärvet av 
Flygplatsbolaget har genomförts. 

8.3.2 9.3.2Covid-19-stödet ingår i Maxbeloppet.
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8.4 9.4Flygplatsbolagets upplåning

8.4.1 9.4.1Flygplatsbolaget ska varje enskilt räkenskapsår finansiera sitt behov av beräknat 
rörelsekapital för tillhandahållandet av Tjänsten genom att uppta lån hos någon eller 
några av Parterna eller i extern bank. Lånebehovet ska fastställas i den årsbudget som 
antas av Flygplatsstyrelsen inför varje nytt räkenskapsår. Flygplatsstyrelsen ska inför 
varje nytt räkenskapsår skriftligen underrätta Styrelsen om Flygplatsbolagets beräknade 
lånebehov det kommande räkenskapsåret. Till underrättelsen ska vara fogat ett skriftligt 
underlag som utvisar hur Flygplatsbolagets lånebehov har beräknats och vilka kostnader 
för tillhandahållandet av Tjänsten, inklusive eventuella investeringar, som har beaktats 
vid fastställandet av lånebehovet. 

8.4.2 9.4.2Styrelsen ska därefter ta beslut om att godkänna Flygplatsbolagets upplåning, 
varefter Flygplatsstyrelsen ska verkställa Flygplatsbolagets upplåning i enlighet med 
Styrelsen beslut. Styrelsen ska vid sitt beslut tillse att Flygplatsbolagets kostnader för 
det kommande räkenskapsåret är rimliga och att Flygplatsbolaget inte erhåller någon 
överkompensation för Tjänstens tillhandahållande. 

8.4.3 9.4.3I de fall som en Part som ställer ut lån till Flygplatsbolaget ska lånet vara förenat 
med en marknadsmässig ränta i proportion till kreditrisken.

8.4.4 9.4.4Varje Part ska vara skyldig att - i proportion till sin ägarandel och begränsat till 
denna andel och således inte solidariskt med annan Part - svara för att ställa de 
säkerheter som långivaren kräver i samband med sådan utlåning till Flygplatsbolaget 
som har godkänts i Styrelsen. Flygplatsbolaget ska erlägga en marknadsmässig 
borgensavgift till varje enskild Part för det borgensåtagande som Part har ställt ut.

8.5 9.5Förlusttäckning
8.5.1 9.5.1Bolaget ska genom ägardirektivet instruera Flygplatsstyrelsen att senast per den 15 

maj och den 15 september lämna en skriftlig rapport till Styrelsen (”Rapporten”) som 
utvisar Flygplatsbolagets resultat vid utgången av föregående tertial och en 
resultatprognos för helåret. Rapporten ska på ett objektivt sätt beakta all relevant känd 
fakta och alla de övriga omständigheter som skäligen kan förväntas påverka 
Flygplatsbolagets verksamhet, kostnader och resultat. 

8.5.2 9.5.2Rapporten ska ligga till grund för Styrelsens efterföljande analys och planering av 
huruvida och i vilken utsträckning som Bolaget kan komma att behöva täcka eventuell 
uppkommen förlust i Flygplatsbolaget med anledning av Tjänsten vid räkenskapsårets 
utgång. Förlusttäckningen får inte överstiga vad som krävs för att täcka de kostnader 
som har uppkommit i samband med Tjänsten med hänsyn tagen till de intäkter som 
därvid har erhållits. Flygplatsbolaget ska inte erhålla någon överkompensation för 
Tjänsten och Parterna ska tillse att Flygplatsbolagets kostnader för tillhandahållandet av 
Tjänsten är i paritet med de driftskostnader som Flygplatsbolaget hade när bolaget var i 
privat ägo, med undantag för normala kostnadsökningar i Flygplatsbolagets verksamhet. 

8.5.3 9.5.3Parterna är ense om att Bolaget, i förekommande fall, ska täcka den förlust som 
Flygplatsbolaget uppvisar varje enskilt räkenskapsår med anledning av Tjänsten, genom 
att lämna koncernbidrag eller på annat sätt som beslutas av Styrelsen. Bolaget ska även 
utfärda en kapitaltäckningsgaranti för Flygplatsbolaget varigenom Bolaget åtager sig att 
svara för att Flygplatsbolagets egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det 
registrerade aktiekapitalet.

I - -
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8.5.4 9.5.4Inom ramen för Parternas finansieringsåtagande enligt punkt 9.1 8.1 ovan ska 
Parterna vidare, när så begärs av Styrelsen, täcka uppkommen förlust i Bolaget för varje 
enskilt räkenskapsår upp till Maxbeloppet genom att utbetala ett driftbidrag till Bolaget.

8.6 9.6Återbetalning av lämnade villkorade aktieägartillskott
Varje Part åtar sig, i förekommande fall, att på årsstämma i Bolaget rösta för 
återbetalning av de eventuella villkorade aktieägartillskott som Parterna har lämnat till 
Bolaget från Bolagets tillgängliga vinstmedel innan någon vinstutdelning sker från 
Bolaget.

8.7 9.7Insyn i Flygplatsbolaget
Bolaget ska i ägardirektivet till Flygplatsbolaget tillse att Styrelsen äger rätt att ta del av 
Flygplatsbolagets räkenskaper och andra handlingar som rör Flygplatsbolagets 
verksamhet, i den omfattning det behövs för att Styrelsen ska kunna bedöma 
Flygplatsbolagets ställning och resultat eller ett visst ärende som ska behandlas vid 
sammanträde i Styrelsen eller på bolagsstämma. 

8.8 9.8Ytterligare finansiering till Bolaget
Om Styrelsen finner att Bolaget är i behov av ytterligare finansiering utöver 
Maxbeloppet, ska Styrelsen diskutera frågan och ta fram förslag till Parterna på hur 
Bolaget kan tillföras sådan ytterligare finansiering. Part har dock inte någon skyldighet 
att tillskjuta något ytterligare kapital till Bolaget utöver Maxbeloppet, och accepterar i 
följd därav även att Parts andel av Bolagets aktiekapital kan komma att spädas ut om 
det på bolagsstämma i Bolaget beslutas att emitteras Aktier och Part då avstår från att 
teckna sådana Aktier.

9 10Utdelning

Parterna är ense om att ingen vinstutdelning ska ske från Bolaget förrän eventuella 
lämnade villkorade aktieägartillskott har kunnat återbetalas till Parterna. Motsvarande 
begränsning ska gälla för vinstutdelning från Flygplatsbolaget, d.v.s. för det fall Bolaget 
har lämnat villkorade aktieägartillskott till Flygplatsbolaget ska dessa återbetalas till 
Bolaget innan vinstutdelning sker.

10 11Övergång och förköp av Aktier

10.1 11.1Förbud mot att överlåta aktier
Ingen Part äger rätt att överlåta eller pantsätta eller på annat sätt förfoga över sitt 
aktieinnehav i Bolaget, på annat sätt än som framgår av denna punkt 1110.

10.2 11.2Överlåtelse till av Part kontrollerat bolag
10.2.1 11.2.1Part äger rätt att överlåta sina Aktier i Bolaget till annat Koncernbolag utan att 

bestämmelserna om inskränkningar i Aktiernas överlåtbarhet i detta Avtal respektive 
Bolagets bolagsordning blir tillämpliga. Vid förvärvet ska Koncernbolaget skriftligen 
ansluta sig till och tillträda Avtalet som ny Part istället för den överlåtande Parten. Den 
överlåtande Parten ska dock kvarstå med ett solidariskt ansvar för Koncernbolagets 
uppfyllande av Koncernbolagets skyldigheter enligt detta Avtal. 
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10.2.2 11.2.2Överlåtande Part ska tillse att Aktierna i Koncernbolaget inte överlåts till 
förvärvare utanför koncernen, utan att Aktierna i Bolaget dessförinnan har erbjudits 
övriga Parter till förköp i enlighet med punkt 11.3 10.3 nedan. 

10.3 11.3Förköp
10.3.1 11.3.1Parterna är ense om att ingen Part ska kunna överlåta sina Aktier i Bolaget före 

den 31 december 2030 annat än med de andra Parternas skriftliga godkännande därtill. 

10.3.2 11.3.2För tiden efter den 31 december 2030 gäller bestämmelserna i punkt 11.3.3 – 
11.3.11 10.3.3 – 10.3.11 nedan om Part önskar överlåta sina Aktier.

10.3.3 11.3.3För det fall en Part önskar överlåta eller på annat sätt avhända sig samtliga eller 
vissa av sina Aktier, ska dessa Aktier av sådan Part först erbjudas de andra Parterna till 
förköp. Parterna är vidare införstådda med att en Part i vissa situationer kan vara 
skyldig att erbjuda sina aktier i Bolaget till förköp av de andra Parterna i enlighet med 
vad som anges i detta Avtal. Förköpsrätten får inte utövas beträffande mindre antal 
Aktier än de som erbjudits.

10.3.4 11.3.4Skyldigheten att erbjuda Aktierna till förköp ska fullgöras genom en oåterkallelig 
skriftlig anmälan till Styrelsens ordförande med angivande av tilltänkt förvärvare och 
övriga villkor för övergången inklusive köpeskillingen, vilken måste utgå i kontanter. 
Vid överlåtelse av en Parts Aktier ska, i förekommande fall, även av denne Part 
lämnade aktieägartillskott till Bolaget ingå i överlåtelsen. 

10.3.5 11.3.5När ett överlåtelseerbjudande avgivits, ska Styrelsens ordförande genast 
skriftligen meddela detta till de förköpsberättigade Parterna med anmodan till dessa att, 
om en Part önskar begagna sig av förköpsrätten, skriftligen framställa förköpsanspråk 
till Styrelsens ordförande inom tre (3) månader från den dag då anmälan mottogs. 

10.3.6 11.3.6Inom en (1) vecka efter att Styrelsen ordförande mottagit Parts förköpsanspråk 
enligt punkt 11.3.510.3.5, ska Styrelsens ordförande skriftligen meddela Parterna om 
och hur de förköpsberättigade Parterna avser att utnyttja förköpsrätten. Har flera Parter 
anmält intresse av att utöva sin förköpsrätt ska de aktuella Aktierna fördelas mellan 
Parterna proportionerligt.

10.3.7 11.3.7Genom förköp förvärvade Aktier ska inlösas kontant inom två (2) månader från 
den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt, mot överlämnande av eventuellt utfärdat 
aktiebrev samt samtliga andra rättigheter som följer med innehav av Aktie i Bolaget.

10.3.8 11.3.8Avstår de förköpsberättigade Parterna från att utöva förköpsrätten äger 
erbjudande Part fritt överföra Aktierna inom tre (3) månader från utgången av 
erbjudandefristen till den i anmälan om förköp angivne förvärvaren och på de övriga 
villkor som angivits i anmälan om förköp, dock med beaktande av vad som följer av 
punkt 11.3.9 10.3.9 nedan. 

10.3.9 11.3.9Part, som överlåter eller på annat sätt överför sina Aktier till tredje man ska tillse 
att den som förvärvar Aktierna i omedelbar anslutning till förvärvet ansluter sig 
skriftligen till detta Avtal. Om förvärvaren inte senast en (1) vecka från det att förvärvet 
genomförts anslutit sig till detta Avtal äger var och en av de andra Parterna rätt att 
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påkalla att de överlåtna Aktierna blir föremål för hembud enligt bolagsordningens 
bestämmelser.

10.3.10 11.3.10Vad ovan stadgas om Aktier ska även gälla interimsaktier, konvertibler, 
teckningsoptioner, teckningsrätter, fondaktierätter samt andra instrument om rätt till 
ägande eller annan rätt i Bolaget som Part äger. 

10.3.11 11.3.11Med överlåtelsen av Aktier följer även, i förekommande fall, sådan Parts rätt till 
återbetalning av lämnade villkorade aktieägartillskott. 

10.4 11.4Överlåtelse av samtliga Aktier i Bolaget
Lämnar tredje man bud till Parterna som avser ett förvärv av samtliga aktier i Bolaget, 
ska följande gälla. Om Parter som tillsammans representerar minst två tredjedelar av det 
totala antalet Aktier i Bolaget accepterar budet, förbinder sig samtliga Parter att avyttra 
sina Aktier till det pris per Aktie och övriga villkor som anges i sådan tredje mans bud.

10.5 11.5Åtagande att inte påkalla eller utöva rätt enligt bolagsordningen
Envar av Parterna åtar sig att inte påkalla eller utöva lösenrätt enligt Bolagets 
bolagsordnings bestämmelser om förköp eller hembud i samband med Parts överlåtelse 
av Aktier som sker i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal eller som sker med 
godkännande av de andra Parterna.

11 12Värdering

11.1 12.1Om ingen köpeskilling angivits i ansökan om förköp enligt punkt 11.3 10.3 ovan 
eller om värdering av Aktie i annat fall ska ske enligt Avtalet, och Parterna ej kan träffa 
överenskommelse om lösenbelopp för Aktierna inom en (1) månad från det att 
erbjudandefristen utgått eller från begäran om värdering gjordes av Part, ska 
lösenbeloppet motsvara Aktiernas marknadsvärde (i förekommande fall inklusive 
värdet av de till Bolaget av sådan Part lämnade aktieägartillskott) vid tidpunkten för 
lösningsanspråkets framställande. Kan Parterna ej träffa överenskommelse om 
lösenbelopp för Aktierna inom ovan angiven tidsfrist, ska lösenbeloppet bestämmas av 
en oberoende och Parterna fristående värderingsman utsedd av Sydsvenska 
Handelskammaren. Värderingsexperten ska vara anställd hos en välrenommerad 
revisionsbyrå med stor erfarenhet av värdering av bolag. Kostnaden för sådan värdering 
ska delas lika mellan Parterna.

11.2 12.2Det av den oberoende värderingsmannen fastställda värdet på Bolaget är bindande 
och varje Aktie i Bolaget ska anses ha den andel i värdet som svarar mot Aktiens andel i 
Bolagets kapital.

12 13Pantsättning

Part äger inte pantsätta Aktie i Bolaget eller annat instrument som ger rätt till aktie eller 
vinst i Bolaget utan skriftligt medgivande från samtliga Parter.



 18 

13 14Meddelanden

Varje meddelande eller påkallande enligt detta Avtal ska av Part översändas till annan 
Part på sätt som anges i denna punkt och till den adress som angivits i Avtalets ingress 
(eller till den adress som Part senare skriftligen meddelat övriga Parter, med iakttagande 
av bestämmelserna i denna punkt). Sådant meddelande ska anses ha kommit mottagaren 
tillhanda

(a) om avlämnat med bud; dagen för överlämnandet; 

(b) om avsänt med e-post; vid kvittens eller svar från adressaten som innebär 
bekräftelse av att meddelandet har mottagits; eller

(c) om avsänt med rekommenderat brev; tre (3) dagar efter avlämnande för 
postbefordran.

14 15Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal får ej överlåtas eller pantsättas 
utan samtidig överlåtelse av de Aktier som omfattas av Avtalet i enlighet med 
bestämmelserna om förköp i punkt 11.3 10.3 ovan.

15 16Bestämmelses ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i detta Avtal (eller del därav) vara ogiltig, ska detta inte 
innebära att Avtalet eller bestämmelsen i sin helhet är ogiltigt. I stället ska Parterna 
justera Avtalet eller bestämmelsen, så långt det är möjligt, för att ge effekt åt Avtalets 
syfte och inriktning. Om Parterna inte kan komma överens om ändring av bestämmelse 
som är ogiltig, ska sådan bestämmelse anses struken och övriga bestämmelser i Avtalet 
ska fortsätta gälla.

16 17Fullständig reglering och ändringar

16.1 17.1Detta Avtal reglerar med uteslutande av lagen om handelsbolag och enkla bolag 
uttömmande alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och 
utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i detta Avtal.

16.2 17.2Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande vara skriftligen 
avfattade och undertecknade av Parterna.

17 18Avtalstid

17.1 18.1Detta Avtal träder i kraft när båda samtliga Parter i behörig ordning har 
undertecknat Avtalet och gäller för en inledande avtalstid till och med den 31 december 
2030. Om inte Avtalet sagts upp till upphörande skriftligen av Part senast tolv (12) 
månader före avtalstidens utgång, förlängs avtalstiden för Avtalet därefter automatiskt 
med två (2) år i taget med oförändrad uppsägningstid.

17.2 18.2Skulle Avtalet sägas upp av en Part enligt punkt 18.1 17.1 ovan, är sådan Part 
skyldig att erbjuda sina Aktier till förköp enligt punkt 11.3 10.3 ovan varvid värdet av 
Aktierna (köpeskillingen) ska bestämmas i enlighet med punkt 12 11 ovan.
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17.3 18.3En Parts uppsägning av Avtalet ska inte påverka Avtalets giltighet i övrigt, utan 
Avtalet ska fortsätta att vara i kraft mellan övriga Parter.

18 19Avtalsbrott; obestånd

18.1 19.1För det fall Part i väsentligt hänseende bryter mot detta Avtal och, i det fall brott 
mot avtalet kan avhjälpas, underlåter att avhjälpa sådant brott inom trettio (30) dagar 
från det att sådan Part har mottagit skriftligt meddelande angående brottet från någon av 
de andra Parterna, äger de andra Parterna rätt, men ingen skyldighet, att säga upp detta 
Avtal avseende den Part som brutit mot Avtalet. De andra Parterna ska därvid även ha 
en ovillkorlig rätt att förvärva den avtalsbrytande Partens Aktier alternativt besluta att 
Aktierna ska vara föremål för indragning för återbetalning till den avtalsbrytande Parten 
(enligt 20 kap aktiebolagslagen). Värdet av Aktierna ska i dessa fall bestämmas i 
enlighet med punkt 12 11 ovan, men med en prisreduktion om trettio (30) procent.

18.2 19.2Den påföljd som föreskrivs i punkt 20.1 18.1 ovan ska inte utesluta annan påföljd 
som Parterna kan äga rätt till gentemot den Part som bryter mot Avtalet.

18.3 19.3Om Part försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, ställer in betalningarna 
eller eljest måste anses ha kommit på obestånd, äger den andre Parten rätt att förvärva 
den obeståndsdrabbade Partens Aktier. Värdet av Aktierna ska fastställas i enlighet med 
punkt 12 11 ovan. 

19 20Tillämplig lag och tvister

19.1 20.1Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal.

19.2 20.2Tvist mellan Parterna i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras av allmän 
domstol. Tvist avseende lösenbelopp för Aktie ska dock avgöras enligt den i punkt 12 
11 stadgade ordningen.

________________________________
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Detta Avtal har upprättats i sju (7) likalydande exemplar, varav Parterna har tagit var sitt.

Ort: Ort:
Datum: Datum:

Helsingborg stad Ängelholms kommun

_________________________ _________________________

_________________________ _________________________

Ort: Ort:
Datum: Datum:

Höganäs kommun Båstad kommun

_________________________ _________________________

_________________________ _________________________

Ort: Ort:
Datum: Datum:

Klippans kommun Bjuvs kommun

_________________________ _________________________

_________________________ _________________________

Ort: Ort:
Datum: Datum:

Perstorp kommun Båstad Turism och Näringsliv Ek. för.

_________________________ _________________________

_________________________ _________________________



 Tjänsteskrivelse  
 

  

1 (1) 

 
Datum: 2020-12-07 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000009/2020 – 100 
 
 

Informationsärenden  
 
 
A. Program för tillgänglighet och delaktighet, Jessica Arvidsson 
 
B, Elevprognoser, vuxenutbildningen, Ewa Nilsson   
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