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Val av justerare
Ärendet i korthet
Val av justerare föreligger.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse XX och XX att jämte ordföranden justera
dagens protokoll.

2.

Fastställande av föredragningslista
Ärendet i korthet
Fastställande av föredragningslista föreligger.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa föredragningslistan.

3.

Ingela Reimer 19:00

Budget 2021 och EFP 2022-2023

Sammanfattning
Förslag till budget 2021 samt plan för åren 2022-2023 föreligger
Förslaget innefattar mål, resultat-, kassaflödes- och balansbudget, investeringsplan
2021-24 samt uppdrag/åtagande per nämnd med nettoram 2021.
Beslutsunderlag
KS § 79/2020
Budget 2021 med flerårsplan 2022-2023
Sverigedemokraternas budgetförslag 2021
Revisorernas äskande
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att skattesatsen för den kommunala utdebiteringen är oförändrad 20,75 kr
att likviditetsreserven utgörs av 20,0 mnkr i checkräkningskredit
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att för utökad investeringsbudget företa nyupplåning 2021 med 200 mnkr
att omsätta befintliga lån på 15 mnkr 2021-06-01 och 70 mnkr 2021-05-20
att anta föreliggande förslag till finansiella mål för 2021
att eventuella volymförändringar inom Barn- och utbildningsnämndens område
regleras i budgeten två gånger per år, efter mätning 15 februari samt 15 september.
att avsätta 150 tkr till kommunfullmäktiges förfogande
att i övrigt godkänna budgetförslag inklusive uppdrag/åtagande per nämnd enligt
bilaga.
att Revisionen ges ett ökat anslag med 200 000 (totalt 300 000) och att det
finansieras med årets resultat.

4.

Köp av andel i ägarbolag och tillträde till aktieägaravtal
m.m. (avseende Ängelholm Helsingborg Airport)
Sammanfattning
Ängelholm Helsingborg Airport drivs av Ängelholms Flygplats AB. Flygplatsen
innehar flygplatscertifikat och är godkänd av Transportstyrelsen. Ägaren till
flygplatsbolaget har fattat beslut om att lägga ned driften av flygplatsbolagets
verksamhet. Anledningen till detta är coronapandemin. Det finns behov av
kommunikationer med flyg till och från Ängelholm Helsingborg Airport. För att
bidra till regionens utveckling och tillväxt samt för att främja social och territoriell
sammanhållning är det av vikt att flygtrafik till och från flygplatsen säkerställs.
Mot denna bakgrund föreslås sju kommuner i Familjen Helsingborg att trygga
flygplatsens fortlevnad.
Beslutsunderlag
Kommundirektörens tjänsteskrivelse
Aktieägaravtal
Bolagsordning för ägarbolaget
Aktieöverlåtelseavtal, utan bilagor
Bolagsordning för flygplatsbolaget
Ägardirektiv för flygplatsbolaget
Årsredovisning för flygplatsbolaget
Avsiktsförklaring
Analys från WSP
Skrivelse om utlåning och borgen
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande i
förening med kommundirektören att förvärva 2,86 procent av aktierna i Ängelholm
Helsingborg flygplats Holding AB för en köpeskilling om 2.859 kronor och
tillträda upprättat förslag till aktieägaravtal samt i samband därmed godkänna att
kommunen maximalt utger 1.435.000 kronor i enlighet med upprättat förslag,
att föreslå kommunfullmäktige att finansiering sker genom att belasta kommunens
resultat och rörelsekapital i motsvarande mån,
att föreslå kommunfullmäktige att ställa borgen för lån i Ängelholms Flygplats AB
upp till maximalt 857 608 kronor (motsvarande 2,86 procent av 30 miljoner
kronor),
att föreslå kommunfullmäktige att ställa borgen för lån i Ängelholm Helsingborgs
Flygplats Holding AB upp till maximalt 57 174 kronor (motsvarande 2,86 procent
av 2 miljoner kronor),
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till bolagsordning
för Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB,
att föreslå kommunfullmäktige att ge firmatecknare för Ängelholm Helsingborg
flygplats Holding AB i uppdrag att ingå upprättat förslag till aktieöverlåtelseavtal,
att föreslå kommunfullmäktige ålägga Ängelholms Flygplats AB att tillhandahålla
tjänst av allmänt ekonomiskt intresse till och med den 1 september 2030,
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättade förslag till bolagsordning
och ägardirektiv för Ängelholms Flygplats AB, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

5.

Val till uppdrag i styrelsen och ägarombud i
bolaggstämma Ängelholm Helsingborg flygplats Holding
AB
Sammanfattning
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Kommunfullmäktige ska utse ledamot och ersättare i styrelsen för Ängelholm
Helsingborg flygplats Holding AB samt ett ägarombud vid bolagsstämmor under
2020 och 2021 i Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse XX till ledamot och XX till styrelsesuppleant i Ängelholm Helsingborg
flygplats Holding AB intill årsstämman 2021,
att utse XX till ägarombud vid bolagstämmor under 2020 och 2021 i Ängelholm
Helsingborg flygplats Holding AB, varvid ombudet ska företräda kommunen
genom att på stämman rösta för de beslut som fattats av kommunfullmäktige,
inbegripet att aktieägaravtalet, i tillämpliga delar, ska antas som ägardirektiv för
bolaget samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
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Ärende 1
Val av justerare
Sammanfattning
Val av justerare föreligger.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse XX och XX att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.
Förslag till beslut
Handlingar i ärendet

Ärende 2
Fastställande av
föredragningslista
Sammanfattning
Fastställande av föredragningslista föreligger.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa föredragningslistan.
Förslag till beslut
Handlingar i ärendet

Ärende 3
Budget 2021 och EFP 2022-2023
KS 2020.0014
Sammanfattning
Förslag till budget 2021 samt plan för åren 2022-2023 föreligger
Förslaget innefattar mål, resultat-, kassaflödes- och balansbudget, investeringsplan 2021-24
samt uppdrag/åtagande per nämnd med nettoram 2021.
Beslutsunderlag
KS § 79/2020
Budget 2021 med flerårsplan 2022-2023
Sverigedemokraternas budgetförslag 2021
Revisorernas äskande
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att skattesatsen för den kommunala utdebiteringen är oförändrad 20,75 kr
att likviditetsreserven utgörs av 20,0 mnkr i checkräkningskredit
att för utökad investeringsbudget företa nyupplåning 2021 med 200 mnkr
att omsätta befintliga lån på 15 mnkr 2021-06-01 och 70 mnkr 2021-05-20
att anta föreliggande förslag till finansiella mål för 2021
att eventuella volymförändringar inom Barn- och utbildningsnämndens område regleras i
budgeten två gånger per år, efter mätning 15 februari samt 15 september.

att avsätta 150 tkr till kommunfullmäktiges förfogande
att i övrigt godkänna budgetförslag inklusive uppdrag/åtagande per nämnd enligt bilaga.
att Revisionen ges ett ökat anslag med 200 000 (totalt 300 000) och att det finansieras med
årets resultat.
Förslag till beslut
Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-06-03 § 79, Budget 2021 och EFP 2022-2023
Budget 2021 KF
SD:s budget, nettobudget per nämnd
SD:s budget , resultatbudget
Sverigedemokraterna Klippans budgetvision 2021
Revisorernas äskande om budgetram på 1 129 tkr för verksamhet 2021.

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03
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§ 79

Budget 2021 och EFP 2022-2023
KS 2020.0014
Ärendet
Ekonomiavdelningen överlämnar budgetberedningens förslag till budget 2021 samt plan
för åren 2022-2023.
Förslaget innefattar mål, resultat-, kassaflödes- och balansbudget, investeringsplan 202124 samt uppdrag/åtagande per nämnd med nettoram 2021.
I framtaget budgetförslag hamnar årets resultat på knappt 1% av skatter och bidrag för
2021. För 2022 ligger det på 1,5% och först 2023 nås kommunens finansiella mål om 2%.
Skatter och bidrag är beräknat på 17.756 invånare med en ökning per år med 50 personer
för 2022 och 2023.

Beslutsunderlag
KSAU § 95/2020
Ekonomiavdelningens tjänteskrivelse, 2020-05-13
Budget 2021
Förslag till budget från Svergiedemokraterna, 2020-06-03
Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar bifall till förslag till beslut.
Tonny Svensson (M) yrkar att Revisionen ges ett ökat anslag med 200 000 (totalt då 300
000) och att det finansieras med årets resultat. Johan Petersson och Christer Johansson
(C) instämmer i yrkandet.
Åsa Edvardsson (SD) och Jonas Luckman (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas
förslag till budget.
Johan Petersson yrkar avslag på Sverigedemokraternas förslag till budget.
Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Tonny Svenssons
yrkande om ökat anslag till Revisionen och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordförande ställer därefter de två förslagen om budget mot varandra och finner att förslag
till beslut vinner bifall.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

2 (2)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att skattesatsen för den kommunala utdebiteringen är oförändrad 20,75 kr
att likviditetsreserven utgörs av 20,0 mnkr i checkräkningskredit
att för utökad investeringsbudget företa nyupplåning 2021 med 200 mnkr
att omsätta befintliga lån på 15 mnkr 2021-06-01 och 70 mnkr 2021-05-20
att anta föreliggande förslag till finansiella mål för 2021
att eventuella volymförändringar inom Barn- och utbildningsnämndens område regleras i
budgeten två gånger per år, efter mätning 15 februari samt 15 september.
att avsätta 150 tkr till kommunfullmäktiges förfogande
att i övrigt godkänna budgetförslag inklusive uppdrag/åtagande per nämnd enligt bilaga
att Revisionen ges ett ökat anslag med 200 000 (totalt 300 000) och att det finansieras
med årets resultat.
Reservation
Åsa Edvardsson, Jonas Luckman, Andreas Olofsson och Marie Brinck (samtliga
SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2020-07-07

Klippans kommun

BUDGET 2021
Kommunfullmäktiges uppdrag till
kommunstyrelsen och nämnderna
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KOMMUNSTYRELSENS
ORDFÖRANDE
Arbetet med Budget 2021 startade som vanligt med ingångsvärdet av att präglas med ansvar för
medborgarnas skattepengar genom förmåga till omprövning, mod och kraft att förändra men
också att utveckla. Detta precis som det alltid bör göra.
Sedan kom Coronapandemin som snabbt satte avtryck i vårt arbete i form av stora osäkerheter
om framtiden. Grundläget har dock varit att bibehålla den verksamhet vi har utan
inskränkningar.
Vi måste, som man ibland brukar uttrycka det, ”både gasa och bromsa” genom att nogsamt
överväga om vi har verksamheter som inte ingår i den kommunala kärnverksamheten. Men vi
måste också utveckla befintliga verksamheter.
I kompletteringsbudgeten 2020 tillsköts medel för att kunna permanenta det tidigare projektet
Mobila Teamet som var en samverkan mellan skolan, socialförvaltningen och
kultur/fritidsförvaltningen. Detta är nu inlagt i budget 2021.
För att kunna uppnå kravet på en god ekonomisk hushållning borde vårt mål vara att skapa ett
årets resultat på 2% vilket motsvarar 21,2 mnkr. Tyvärr fick vi en nedrevidering i
skatteprognosen pga det rådande läget samtidigt som vi också fick 7 mkr mindre i
utjämningsbidrag för LSS. Vi har därmed varit tvungna att detta året enbart sätt ett mål på
knappt 1% vilket ger 10,2 mkr. Med det som bakgrund uppgår tillskottet till nämnderna till 18,6
mnkr efter beräkning av skatteintäkter, befolkningsökning m.m.
Vår Vision ”Klippan - en kommun i utveckling där vi tillsammans skapar livskvalitet” ligger som grund
för allt arbete i kommunen. Befolkningsmålet är formulerat som en förväntad utveckling
”Klippans kommuns befolkning ökar
till 19 500 personer år 2026”.
För att möta detta mål möter vi upp med nya bostäder redan i år med 64 nya lägenheter på
Mercurius (Emgårdska tomten) varav hälften som Trygghetsboende. Vi vill eftersträva en
varierad bostadsmarknad som innehåller i prioritetsordning; villabebyggelse, bostadsrätter och
hyresrätter. Förskolan Himlabacken i Klippan följs nästa år upp av förskolan på Rundelen i
Ljungbyhed. Byggnationen av vår nya ”Kungsfiskarskola” fortskrider enligt plan och skall stå
färdig hösten 2021. Ombyggnation av Åbyhem kommer också att påbörjas 2021.
En fortsatt utveckling av industrimarken i Östra Ljungby sker och investeringar i VAanläggningar pågår där.
För att möta kostnaderna för den övriga utvecklingen inom VA-området, vilken i stor
utsträckning ålagts oss av Länsstyrelsen, kommer en höjning av taxorna att behöva ske redan
under 2020. Framför allt gäller detta inför investeringarna i Skäralid, Allarp, Ljung m.fl platser.
Utvecklingen av projektet Rönne å pågår och är nu inne i en fas av underlagsinhämtning för
behandling i mark- och miljödomstolen.
Det tidigare eftersatta underhållet av gator och vägar inom kommunen har redan åtgärdats i vissa
delar av kommunen och fortsätter genom en rejäl satsning under de kommande åren.
Hans Bertil Sinclair
Kommunstyrelsens ordförande
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BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
ÅREN 2021 - 2023
Samhällsekonomi
Världsekonomin upplever en exceptionellt snabb konjunkturnedgång, i samband med
coronapandemin. På global nivå syns ett brant fall i produktion, inkomster och sysselsättning.
Efterfrågekollapsen sker mer eller mindre parallellt för det stora flertalet av länder och regioner.
Utvecklingen de senaste månaderna är helt unik, och högst dramatisk. Osäkerhetsfaktorerna är
så pass många och stora att det i nuläget knappast är möjligt att göra sedvanliga
konjunkturprognoser. Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer att den svenska
ekonomin i år krymper och räknar för kvartal två i år med ett rekordartat fall för svensk BNP. En
ovanligt snabb uppgång för arbetslösheten väntar och en djup lågkonjunktur är ett faktum. I
SKR:s scenario för samhällsekonomin antas produktion och sysselsättning i Sverige dock vända
upp under andra halvåret i år, men lågkonjunkturen förutsätts kvarstå ända till 2023. Utsikterna
för det kommunala skatteunderlaget försvagas markant, med anledning av fallande
sysselsättning och sjunkande inkomster i samhället.
Miljoner timmar per kvartal.

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Regioner.
En markant nedgång för antalet arbetade timmar väntas under det andra kvartalet 2020. Inte
förrän under 2023 antas arbetsmarknaden närma sig ett balanserat konjunkturläge.

Kommunernas ekonomi
De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset kommer att bli stora på både kostnads- och
intäktssidan för kommunerna. Det är dock ännu inte möjligt att ge en samlad bild av effekterna.
De beslutade och föreslagna ökningarna av statsbidragen för 2020 verkar i nuläget matcha de
lägre skatteintäkterna men det är fortfarande oklart om staten kommer att täcka kommunala
merkostnader eller minskade verksamhetsintäkter som följer i coronavirusets spår, utöver det
som utlovats för vård och omsorg. I nuläget täcker de ökade generella statsbidragen upp för
dämpningen av skatteunderlaget, under förutsättning att krisen inte blir mer omfattande än
KLIPPANS KOMMUN • BUDGET 2021
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SKR:s nuvarande beräkning. De stöd som regeringen riktar till näringslivet är av stor vikt för
kommunerna, eftersom det dämpar effekterna av krisen på skatteunderlag och kostnader.
Staten har också beslutat att stå för karensdagen till och med den 30 september samt
sjuklönekostnaderna till och med den 14:e sjukdagen till och med den 31 juli. Det innebär en stor
besparing som handlar om miljardbelopp för kommunerna.

Klippans förutsättningar
Under de senaste fem åren har resultatnivåerna inklusive engångsposter i genomsnitt uppnått
tumregeln för god ekonomisk hushållning om 2% av skatter och statsbidrag.
Resultatet för 2019 uppgick till 37,3 mnkr vilket motsvarar 3,7 % av skatter och statsbidrag, väl
över det finansiella målet på 2 %.
Budgeterat resultat för 2020 uppgår enligt beslutad budget för 2020 till 20,4 mnkr. Budgeterat
resultat har justerats i samband med beslut om kompletteringsbudget 2020-04-27 och uppgår till
25,0 mnkr för 2020.
I uppföljningen för mars 2020 visar prognosen en total negativ avvikelse på -1,7 mnkr.
Prognoserna har på grund av coronaläget en betydande osäkerhet och kan komma att försämras
framförallt på grund av osäkerhet i skatteutfallen.
Investeringsnivåerna är fortsatt höga under de närmaste åren och kommer genom avskrivningar
att ianspråkta större utrymme i driftbudgeten.

Befolkningsutvecklingen
Den positiva befolkningsutvecklingen avtog mot slutet av 2019. Första novermber uppgick
befolkningen till 17 808 personer men sjönk sedan fram till årsskiftet till 17 756 personer.
Invånarantalet ökade med 156 personer under 2019 där födelseöverskottet var +40,
invandringsöverskottet +94 och inrikes flyttningsöverskott +24 personer. Befolkningen minskade
något under januari och februari 2020 men utvecklingen ser ut att stabiliseras i mars.

Sammanfattande framtidsutsikter
Budgeterat resultat för 2021 är 10,2 mnkr, för 2022 16,3 mnkr och för 2023 är 22,4 mnkr vilket
innebär att den långsiktiga resultatnivån på 2% av skatter och bidrag inte nås förrän 2023.
För 2021 har vi i skatteprognoserna räknat med faktiskt invånarantal per 2019-12-31 om 17 756
personer. För planåren 2022-2023 bygger prognosen på en ökning med 50 invånare per år.
På grund av coronaläget råder en betydande osäkerhet om den kommande samhällsekonomiska
utvecklingen, vilket manar till återhållsamhet. Kommunens verksamheter måste arbeta aktivt
med att löpande anpassa verksamheten utifrån rådande ekonomiska förutsättningar. Att arbeta
smart och nyttja välfärdsteknologin tillsammans med ett proaktivt och förebyggande arbete
nödvändigt för att klara kommande utmaningar. Fokus bör även framöver ligga på att tillse att
kommuninvånarna får bästa möjliga service för varje insatt skattekrona.
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning innebär att kommunen i normalfallet har ett rimligt överskott både
i den budgeterade resultaträkningen och i bokslutet.
Kommunen ska för verksamheten ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning. För ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse för en
god ekonomisk hushållning anges.
Det är viktigt att mål och riktlinjer uttrycker realism och handlingsberedskap samt att de
kontinuerligt utvärderas och omprövas. Det måste finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.
Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om resultatet är förenligt med de
mål fullmäktige beslutat om.

I budgeten ska en tydlig ambitionsnivå anges för den egna finansiella utvecklingen.
Nedan redovisas kommunens mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning;
1.

Det långsiktiga målet för årets resultat är 2 % av skatter och bidrag och ska täcka
eventuella underskott från tidigare år.

2.

God ekonomisk hushållning ska uppnås genom budgetföljsamhet samt en god
måluppfyllelse för kommunens samtliga mål.
(vid målkonflikt gäller budgetföljsamhet)
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STYRMODELL

Inledning
Klippans kommun arbetar med mål- och resultatstyrning. Det innebär att vi utifrån politiska mål
och ekonomiska resurser ska skapa bästa möjliga resultat för medborgare, brukare och kunder.
Resultaten ska mätas och analyseras så att vi kan vidta åtgärder för att nå målen. Vi ska också
kunna följa utvecklingen över tid och i jämförelse med andra kommuner och utförare.
I systemet skiljer vi på målanalys och kvalitetsuppföljning. Särskilda Q-nyckeltal med av
politiken fastställda acceptabla värden används för kvalitetsuppföljningen. Förvaltningen har
tydliggjort behovet av analys och lagt fast hur arbetet ska organiseras och genomföras. Allt detta
syftar till att åstadkomma en tydlig och begriplig målkedja – en röd tråd – från fullmäktiges
vision till den enskilda förvaltningsplanen.

Vision
Klippan – en kommun i utveckling där vi tillsammans skapar
livskvalitet
Visionen uttrycker en profilering av kommunen och är samtidigt en långsiktig utmaning. Det
övergripande målet (befolkningsmålet) och fullmäktigemålen utgår från denna vision.
Varje nämnd kan utifrån kommunövergripande vision och fullmäktigemål ta fram en egen
verksamhetsidé för sitt ansvarsområde.
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Mål beslutade av fullmäktige
Befolkningsmål

”Klippans kommuns befolkning ökar till 19 500 personer år 2026”
Det övergripande målet är idag kopplat till tillväxt och befolkningsökning. Målet är mätbart och
kan följas upp månadsvis.

Fullmäktigemål
Fullmäktige har för mandatperioden fastställt sex mål av inriktningskaraktär. Syftet är att tydligt
utrycka den politiska viljeinriktningen och den önskvärda färdriktningen för kommunens
verksamheter samt att visa en prioritering av utvecklingsområden. Fullmäktigemålen adresseras
som ett uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna tillsammans med tilldelad ekonomisk
ram. Fullmäktigemålen ska ha genomslag i verksamheterna genom att brytas ner och
konkretiseras i mätbara nämndsmål.
Följande mål har fastställts av fullmäktige:
1. Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och hög livskvalitet för invånarna
2. Kommunen ska bidra till långsiktigt hållbar utveckling
3. Kommunens medborgare/kunder ska känna delaktighet samt vara nöjda och trygga med
tillgänglighet, tjänster och bemötande
4. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning
5. Kommunens verksamheter ska drivas med rätt kvalitet, största möjliga kundnytta och till
lägsta möjliga kostnad
6. Kommunens myndighetsutövning ska vara professionell, likvärdig och transparent
Målen följs upp en gång per år i kommunens årsredovisning samt vid delårsrapporten då en
statusuppdatering görs. Varje mål följs upp utifrån i förväg utvalda och dokumenterade kriterier.
Inriktningsmålens måluppfyllnad mätes generellt genom utfallet av nämndernas mål, uppdrag
och aktiviteter. Vidare genom statistik, forskning och omvärldsvärdsbevakning samt specifikt
även såsom anges under respektive mål.

Fullmäktigemål

Uppdrag till

De sex KF målens måluppfyllnad mätes generellt genom utfallet av nämndernas mål, uppdrag och aktiviteter.
Vidare genom statistik, forskning och omvärldsvärdsbevakning samt specifikt även såsom anges under respektive mål.
Fullmäktigemål: Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och hög livskvalitet för invånarna
Mäts genom: Hållbarhetsmålen

KS, PBN, BUN, SN, KFN

Fullmäktigemål: Kommunen ska bidra till långsiktigt hållbar utveckling
Mäts genom: Hållbarhetsmålen

KS, PBN, BUN, SN, KFN

Fullmäktigemål: Kommunens kunder ska känna delaktighet samt vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande.
Mäts genom: Öppna jämförelser, Insikt
Socialstyrelsens brukarundersökningar
Barn och utbildningsförvaltningens enkät till förskola/skola elever och vårdnadshavare

KS, PBN, BUN, SN, KFN

Fullmäktigemål: Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning
Mäts genom: Medarbetarundersökning

KS, PBN, BUN, SN, KFN

Fullmäktigemål: Kommunens verksamheter ska drivas med rätt kvalitet, största möjliga kundnytta och till lägsta möjliga kostnad
Mäts genom: Q-talen, dvs. kvalitetsnyckeltalen

KS, PBN, BUN, SN, KFN

Fullmäktigemål: Kommunens myndighetsutövning ska vara professionell, likvärdig och transparent
Mäts genom: Öppna jämförelser, Insikt

KS, PBN, BUN, SN, KFN
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Inriktning för nämndernas grunduppdrag
För styrning av nämndernas grunduppdrag fastställer fullmäktige en inriktning för respektive
nämnds grunduppdrag. Följande inriktningar har fastställts:
Kommunstyrelsen ska inom ramen för uppdraget prioritera arbetet med långsiktig planering och
utveckling av kommunen.
Barn- och utbildningsnämnden ska inom ramen för uppdraget prioritera arbetet
med målsättningen att skapa en framtidsinspirerad, attraktiv skola med högre måluppfyllelse.
Socialnämnden ska inom ramen för uppdraget prioritera arbetet med att
• tillgodose behoven inom kommunens gränser
• tillgodose behoven på ett kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart sätt
• använda välfärdsteknologi som komplement till personella resurser
Plan- och byggnämnden ska inom ramen för uppdraget prioritera arbetet med en god långsiktig
planberedskap och en effektiv myndighetsutövning för en attraktiv och hållbar stadsplanering.
Kultur- och fritidsnämnden ska inom ramen för uppdraget prioritera arbetet med att
• bidra till och främja föreningsengagemang
• skapa och ge förutsättningar för samhällsengagemang och demokratisk utveckling
• främja inkludering
Efterlevnad och uppfyllelse av dessa inriktningar redovisas verbalt av förvaltningschef i
samband med delårsrapport och årsredovisning.

Sammanfattning av fullmäktiges målkomplex
Kommunens vision, befolkningsmålet och fullmäktigemålen utgör jämte inriktningen för
nämndernas grunduppdrag en plattform för kommunens utveckling och verksamhet.
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Mål beslutade av kommunstyrelse eller nämnd
Hållbarhetsmål samt övriga gemensamt hanterade mål
Vissa frågor tjänar utifrån effektsynpunkt på att hanteras gemensamt och horisontellt i den
kommunala organisationen. Kommunstyrelsen har därför ett särskilt ansvar för att ta fram
gemensamma mål inom dessa områden. Detta gäller särskilt området ”hållbar utveckling”, men
även andra utvecklings- eller tillväxtrelaterade områden såsom ekonomi och kvalitet, demokrati
och delaktighet samt attraktiv arbetsgivare kan ha gemensamma mål och en gemensam
genomförandeagenda.
Hållbarhetsmålen och eventuella andra gemensamt hanterade mål fastställs av kommunstyrelsen
och gäller för de kommande två budgetåren. Målen ska vara formulerade som SMARTA
resultatmål, dvs vara mätbara och innehålla målvärden. Målen följs upp av kommunstyrelsen en
gång per år i årsredovisningen.

Kommungemensam plan för hållbar utveckling
På samma sätt som förvaltningarna upprättar sina förvaltningsplaner ska kommundirektören
med stöd av kommunens ledningsgrupp upprätta en ”kommungemensam plan för hållbar
utveckling”. Den ska innefatta verksamhetsmål och/eller uppdrag/aktiviteter som syftar till att
uppfylla hållbarhetsmålen och de övriga gemensamt hanterade målen.
Planen delges kommunstyrelsen.

Nämndsmål
Kommunstyrelsen och nämnderna ska för varje budgetår fastställa nämndsmål. Nämndsmålen
ska ta sin utgångspunkt i vision, befolkningsmål, fullmäktigemål, fullmäktiges beslut om
inriktning för nämndens grunduppdrag samt det uppdrag nämnden har via reglemente och
lagstiftning. De utgör underlag för resursfördelning i internbudget och formulering av uppdrag
åt verksamheterna. Nämndsmålen ska vara formulerade som SMARTA resultatmål, dvs vara
mätbara och innehålla målvärden.
Även nämnderna kan formulera mål inom hållbarhetsområdet eller de andra områden
kommunstyrelsen beslutat ska hanteras gemensamt. Det är då viktigt att inte nämndernas
målformuleringar kommer i konflikt med målen för det gemensamma och
förvaltningsövergripande arbetet.
Nämndsmålen följs upp av kommunstyrelsen och nämnderna två gånger per år, i delårsrapport
och årsredovisning.

Förvaltningsplan
Förvaltningscheferna ska varje år upprätta en förvaltningsplan med verksamhetsmål och/eller
uppdrag/aktiviteter som syftar till att uppfylla nämndsmålen. Förvaltningsplanen fastställs av
förvaltningschefen. Planen delges nämnden/styrelsen.
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Verksamhetsidé
Varje nämnd kan utifrån kommunövergripande vision och fullmäktigemål ta fram en egen
verksamhetsidé för sitt ansvarsområde.

Strategiska nyckeltal (Q-nyckeltal)
Kommunen följer ett antal strategiskt viktiga nyckeltal – de så kallade Q-talen. De är inte målsatta
men ändå viktiga att följa för jämförelse och kvalitetssäkring. Dessa ska följas upp och redovisas
för fullmäktige i samband med årsredovisningen. Nyckeltalen ska förses med ”acceptabla
värden” i exakta tal eller intervaller. Om de acceptabla värdena inte uppnås kan nyckeltalet
målsättas i kommande budget.

Måluppfyllelse
Analysen ska svara på följande frågor:
• Vilket resultat har uppnåtts?
• Hur väl stämmer resultatet på det uppnådda målet?
• Vad beror eventuella avvikelser på?
• Vilka åtgärder föreslås för bättre måluppfyllelse?
Bedömningen av måluppfyllelsen sammanfattas med en färgmarkering, enligt följande:
Grönt – Målet uppfyllt
Gult – Arbetet påbörjat
Rött – Arbetet ej påbörjat, målet kommer inte uppfyllas

Anslagsnivåer och målnivåer
Kommunfullmäktige beslutar i KF-budgeten om fördelning av nettokostnadsram per nämnd.
KF-budgeten innehåller vision, befolkningsmål, sex fullmäktigemål, inriktningar för respektive
nämnd och kommunstyrelsen samt kvalitetsnyckeltal (Q-tal).
Nämnderna och kommunstyrelsen beslutar i internbudget om fördelning av nettokostnadsram
per verksamhetsområde/avdelning/enhet.
I nämndernas internbudget finns nämndsmål för verksamheterna. Samtliga nämndsmål ska så
långt möjligt vara kopplade till något av fullmäktigemålen eller inriktningen för den specifika
nämnden.
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Styrprocessen
Styrprocessen består av fyra huvudaktiviteter: Mål, Budget, Uppföljning/Årsredovisning
VISION/KF-MÅL

ÅRSBUDGET

UPPFÖLJNING

1.Omvärldsanalys
Oktober-December
Vart fjärde år

1.Övriga Budgetförutsättningar
Februari-mars
Resursutrymme m m.
Nämndernas bedömning av
rambehov

1.Månadsuppföljning
Varje månad exkl jan och juni
samt de månader när delår och
bokslut upprättas

2.Beredning av Kommunfullmäktiges
Vision och mål för perioden
januari -februari
Vart fjärde år

2.Upptaktsmöte
Mars
Redovisning av fullmäktigemål och
nämndernas redovisning av
rambehov samt investeringar
Resursutrymme

2. Delårsrapport
Augusti-September
Dialog och nämndsbehandling
-Rapport till/från nämnd
Sammanställd rapport

3.Målseminarium
Januari
Vart fjärde år

3. Uppdrag till nämnderna
Maj
Redovisning av beredningens
förslag till uppdrag med ek ram.

3.Beslut KS, KF
Oktober

4.KF beslut om fullmäktigemål
April-maj vart fjärde år

4. Beslut KS, KF
Juni
Fastställande av uppdrag till
KS/nämnder

4.Bokslut och årsredovisning
November-Mars
Nämndsbehandling av ekonomi
och mål.
Kommunövergripande
målanalys.
Årsredovisning

5. Internbudget med Nämndsmål
Juni - november
Uppdrag till verksamheterna

5. Beslut KS/KF
April

6.Förvaltningsplaner
December
Gemensam samt per förvaltning

6.Revision
April

Budgetrestriktioner och budgetuppföljning
Uppdrag/åtagande
Nämnd/styrelse ansvarar för uppdraget som innebär att inom angivna ramar genomföra
verksamheterna på ett sådant sätt att fastställda mål förverkligas.
Anslagsnivå är i driftbudgeten total ram för nämnden/styrelsen och i investeringsbudgeten
projektnivå.

Följande generella restriktioner gäller för uppdraget:
1.
2.

3.
4.

5.

Förutom budgeten gäller som styrdokument kommunens arbetsgivarpolicy, antagen av
kommunfullmäktige 2018-12-18.
Internbudget (drift) med fördelningar mellan ramområden och verksamhetsområden ska
fastställas av nämnd/styrelse och anmälas till kommunfullmäktige.
Omfördelningar under året mellan ramområden ska beslutas av nämnd/styrelse och
anmälas till kommunstyrelsen.
Ny verksamhet får ej startas inom anslagsnivåns ekonomiska ram utan att detta
redovisats och godkänts av kommunstyrelsen.
Avtal, kontrakt och dylikt med långsiktig ekonomisk verkan för kommunen får inte ingås
utan kommunstyrelsens godkännande. Leasingavtal tecknas av ekonomichefen inom
befintligt ramavtal.
Omfördelningar mellan investeringsprojekt samt reviderade budgetbelopp i förhållande
till fastställd investeringsbudget med en beloppsgräns på max 5 mnkr per projekt
beslutas av kommunstyrelsen under innevarande år. Överstiger
omfördelningen/revideringen 5 mnkr per projekt fattas beslut av kommunfullmäktige
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6.

under innevarande år. Nytillkomna investeringar ska beslutas av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har dock 5 mnkr till förfogande att besluta om.
Av kommunen tecknade ramavtal som upphandlats centralt måste följas.

Återrapportering
Månadsuppföljning
Driftsbudgetuppföljning sker efter varje månad utom januari och juni samt de månader då
delårsrapport och bokslut upprättas. Resultatet t o m föregående månad inklusive årsprognos ska
redovisas till ansvarig nämnd/styrelse. Ekonomiavdelningen sammanställer nämndernas utfall
och prognos till kommunstyrelsen. Vid befarat underskott ska åtgärdsplan snarast tas fram och
meddelas till kommunstyrelsen.
Investeringsuppföljning sker per projekt efter april och oktober samt de månader då
delårsrapport och bokslut upprättas.

Delårsrapport
Nämnd/styrelse ska, enligt kommunstyrelsens anvisningar, till kommunfullmäktige, efter
augusti månad, redovisa utfallet av verksamheten och prognos över förväntat resultat vid årets
slut. Denna återrapportering ska omfatta redovisning och bedömning av måluppfyllelsen för
nämndsmålen.
Delårsrapporten ska innehålla analys av eventuella avvikelser för drift- och investeringsbudget.
Vid befarat underskott ska åtgärdsplan snarast tas fram och meddelas till kommunstyrelsen.
Delårsrapporten är lagstadgad och ska behandlas av kommunfullmäktige, med avstämning av
fastställda mål och av balanskrav.

Årsredovisning
Nämnd/styrelse ska, enligt kommunstyrelsens anvisningar, till kommunfullmäktige, efter
december månad, redovisa verksamhetens utfall av drift och investeringar.
Nämnd/styrelse ska i verksamhetsberättelse slutrapportera sitt uppdrag/åtagande enligt gällande
styrmodell.

Åtgärder vid avvikelser
Då avvikelser mot ram eller mål befaras eller har konstaterats, ska nämnd/styrelse vidta åtgärder
inom ramen för sina befogenheter för att hålla budgeten med bästa möjliga måluppfyllelse.
Väsentliga avvikelser mot ram eller mål ska så tidigt som möjligt rapporteras till kommunstyrelsen tillsammans med en redogörelse för planerade åtgärder. Det åligger kommunstyrelsen
att bereda nämndernas redovisningar, att vid behov föra en dialog med nämnd/styrelse samt att
föreslå eller vid behov besluta vilka åtgärder som ska vidtas. Kommunstyrelsen svarar vidare för
att göra de framställningar hos kommunfullmäktige som styrelsen anser påkallade.
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Hantering av över- och underskott
Om nämnd vid årsskifte har överskott eller underskott i sin redovisning jämfört med budget
gäller följande:
Huruvida över- eller underskott ska följa med till nästkommande år är en politisk bedömning
och bestäms i samband med att beslut om kompletteringsbudget sker i april månad.
Nämnd/förvaltning ska ha besked av ekonomiavdelningen före februari månads utgång om det
förslag som föreligger.
I dialogerna ska påverkansmöjlighet beaktas som en avgörande faktor liksom kommunens
totala resultat och kommunens status vad avser ”God ekonomisk hushållning”.
Anslagen till förfogande tas inte med i hanteringen av över- och underskott.
Underskott som har förts över till nästkommande år ska genom effektivisering och
rationalisering eller genom inskränkning, nedläggning eller kvalitetssänkning av verksamheten,
täckas under året. Kvarstår underskott vid årets slut ska en översyn av verksamhet och
organisation göras samt nämndens ansvar och chefsfrågan prövas.

Kapitalkostnader på innevarande års investeringar
Investeringar aktiveras löpande under året och kapitalkostnader debiteras ut månaden efter det
att investeringsprojektet färdigställts. Vid större etappvisa investeringar aktiveras etapp i
samband med färdigställandet.
Inventarier som bokförs som investering aktiveras direkt och kapitalkostnader debiteras
månaden efter inköp. Vid samlade inventarieanskaffningar som pågår över längre tid aktiveras
investeringen när anskaffningen är slutförd.
Redovisning av avslutade investeringsprojekt ska rapporteras månadsvis till
ekonomiavdelningen.

Balansenheter och Nollenheter
Kommunfullmäktige har beslutat inrätta följande balansenhet:
Under Kommunstyrelsen:
VA-verksamhet
Inom resultatområdet Kommunstyrelse finns följande nollenheter:
Fastighetsavdelning,
Måltider
Lokalvård
Kris- och säkerhet
Inom resultatområdet Barn- och utbildningsnämnd finns nollenheterna:
Gymnasieskolan inklusive gymnasiesärskola
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EKONOMISK ÖVERSIKT
Årets resultat
Med ett budgeterat årsresultat för 2021 på 10,2 mnkr lyckas kommunen inte uppnå sitt finansiella
mål på 2% av skatter och bidrag, resultatet ligger på knappt 1%. Först 2023 är resultatnivån uppe
på 2%.
Det låga resultatet för 2021 beror på kraftiga nedrevideringar av prognosen för skatteintäkterna
orsakad av coronapandemin och dess påverkan på ekonomin för Sverige. Även om staten,
framförallt för 2020, ger kommunerna kraftigt ökade generella statsbidrag täcker det i stort sett
endast den minskning som skett av skatteintäkterna. För 2021 och åren framöver är det dessutom
endast 55% av de extra tillskotten 2020 som följer med, resterande del är av engångskaraktär.

Årets resultat
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2017 uppvisades ett starkt resultat vlket framförallt beror på bättre skatteprognos samt extra
statsbidrag genom de sk välfärdsmiljarderna. För 2018 innehöll resultatet stora poster av
engångskraktär, vidare uppvisade alla nämnder utom en positiva överskott.
För 2020 uppgår det budgeterade resultatet inklusive kompletteringsbudget till 25,0 mnkr och
har förstäkts i samband med kompletteringsbudget med 5 mnkr.

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och bidrag
Nettokostnader o finansnettots andel av skatteintäkter,%
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För att ha en god ekonomisk hushållning ska procenttalet helst inte överstiga 98 %.
Ligger procenttalet över 100 använder kommunen mer pengar för löpande drift än vad
skatteintäkterna medger.
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Nettoinvesteringar
För att klara finansieringen av investeringarna med skatteintäkter bör investeringsnivån vara
lägre än summan av avskrivningar och årets resultat. För Klippans kommuns del innebär detta
att investeringarna bör ligga kring 70-80 mnkr.

Nettoinvesteringar 2016-2024
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Den kraftiga ökning av investeringsnivån som sker 2019 - 2022 beror på stora behov i form av
större investeringar i fastigheter, bl a med en helt ny grundskola och två nya förskolor samt
tillbyggnader för ett par befintliga skolor och ett vårdboende. Dessutom görs stora investeringar
inom gata- och park, vatten- och avlopp samt IT och digitalisering.
Specifikation över vilka nya investeringar som planeras framgår i avsnittet investeringsplan
2021-2024.

Soliditet
Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansieras med egna medel, dvs det egna
kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Ju mer som finansierats med egna medel
desto starkare och stabilare är kommunens ekonomi på lång sikt.

Soliditet, %
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0

57,1

56,9

57,6

57,7

47,2

2016

2017

2018

2019

2020

40,9

2021

38,1

2022

38,9

2023

Minskningen av soliditeten som startar under 2020 är kopplad till hög investeringsvolym och ökad
upplåning.
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Låneskuld
I diagrammet visas kommunens lån per invånare.
Låneskuld per invånare, kr
39 871

40 000

39 760

32 662

30 000
21 336

20 000
10 000

7 410

7 547

7 629

7 330

0
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Den ökade låneskulden fr o m 2020 är kopplad till de höga investeringsnivåerna. För 2020 har
redan två lån tagits upp, ett i januari på 50 mnkr och ett i maj på 70 mnkr. Under hösten kommer
ytterligare upplåning ske med anledning av att planerade investeringar 2020 uppgår till
287 mnkr. För 2020 har det budgeterats nyupplåning om 251 mnkr, varav 80 mnkr är outnyttjat
från 2019. För 2021 har nyupplåning budgeterats med 200 mnkr och för 2022 med 130 mnkr. Det
innebär att kommunens totala låneskuld kommer öka från 129 mnkr 2019 till 710 mnkr 2022,
en ökning med över 500%.

Finansnetto
Finansnetto, mnkr
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0
-4,0
-6,0

2,9
-0,1

1,1

0,4

-0,5

-1,6

2016

2017

2018

2019

2020

2021

-3,7

2022

-4,1
2023

Finansnettot är positivt de senaste tre åren och beror framförallt på betydligt lägre räntor för
omsatta lån.
2018 nyttjade kommunen överskottsmedel kopplade till pensioner hos KPA som bokfördes som
en finansiell intäkt, därav ett positivare finansnetto jämfört med tidigare. För 2019 finns en
överskottsutdelning från Kommuninvest med 0,7 mnkr. Från och med 2021 finns utdelning från
Treklövern budgeterad med 1,5 mnkr.
Under 2021-2023 försämras finansnettot på grund av nyupplåningen. Den ökade låneskulden
innebär att varje procent som räntan ökar på kommunens lån fr o m 2023 påverkar de finansiella
kostnaderna med cirka 7 mnkr.
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Resultatbudget
Bokslut
2019
340,0
22,1
-1 254,8
-34,5
-41,5
-968,6

Verksamhetens intäkter
Jämförelsestörande intäkter
Verksamhetens kostnader
Jämförelsestörande kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Gen.statsbidrag o utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
ÅRETS RESULTAT

Budget
2020 inkl KB
305,5
0,0
-1 269,8
0,0
-50,2
-1 014,5

Budget
2021
311,5
0,0
-1 301,5
0,0
-59,3
-1 049,3

Plan
2022
317,7
0,0
-1 317,8
0,0
-68,9
-1 068,9

Plan
2023
324,1
0,0
-1 339,4
0,0
-75,9
-1 091,2

692,9
311,9
2,4
-1,3
37,3

703,6
336,2
2,8
-3,3
25,0

712,3
348,8
2,8
-4,4
10,2

738,4
350,5
2,8
-6,5
16,3

766,3
351,4
2,8
-6,9
22,4

0,0
0,0
37,3

0,0
0,0
25,0

0,0
0,0
10,2

0,0
0,0
16,3

0,0
0,0
22,4

Budget
2021
10,2
59,0
69,2

Plan
2022
16,3
68,5
84,8

Plan
2023
22,4
75,6
98,0

Kassaflödesbudget
Årets resultat
Justering ej likvidpåverkande poster
Medel fr verks före förändr av rörelskap

Bokslut
2019
37,3
53,5
90,8

Budget
2020 inkl KB
25,0
36,7
61,7

Ökn (-) minsk (+) kortfristiga fordringar
Ökn (-) minsk (+) exploat.verks
Ökn (+) minsk (-) kortfristiga skulder
Kassaflöde fr löpande verksamhet

-1,3
-11,7
18,1
95,8

0,0
0,0
2,1
63,8

0,0
0,0
2,1
71,3

0,0
0,0
2,4
87,2

0,0
0,0
2,5
100,5

Investering mtrl anläggningstillgångar
Investering finansiella anl.tillgångar
Försäljning mtrl anläggningstillgångar
Försäljning finansiella anl.tillgångar
Investeringsbidrag o övr inv.inkomster
Kassaflöde fr investeringar

-196,9
0,0
2,2
0,1
8,1
-186,6

-287,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-287,0

-270,8
0,0
0,0
0,0
3,5
-267,3

-213,5
0,0
0,0
0,0
0,0
-213,5

-75,2
0,0
0,0
0,0
0,0
-75,2

0,0
0,0
0,6
0,0
0,6

251,0
0,0
0,0
0,0
251,0

200,0
0,0
0,0
0,0
200,0

130,0
0,0
0,0
0,0
130,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ÅRETS KASSAFLÖDE

-90,1

27,8

4,0

3,7

25,3

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

140,0
49,8
-90,1

49,8
77,6
27,8

77,6
81,6
4,0

81,6
85,3
3,7

85,3
110,6
25,3

41,5
-0,1
6,1
6,0
53,5

50,2
-13,5
0,0
0,0
36,7

59,3
-0,3
0,0
0,0
59,0

68,9
-0,4
0,0
0,0
68,5

75,9
-0,3
0,0
0,0
75,6

Nyupptagna lån
Amortering låneskuld
Ökning (+) minskn (-) långfristig skuld
Förändring långfristiga fordringar
Kassaflöde fr finansieringsverksamhet

Specifikation ej likvidpåverkande poster:
Justering för avskrivning
Justering för pensions-/övr avsättningar
Justering realisationsvinst-/förlust, nedskr
Justering omklassificering mark
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Balansbudget
Bokslut
2019

Budget
2020 inkl KB

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Tillgångar
Anläggningstillgångar

803,2

1 039,9

1 247,9

1 392,5

1 391,8

2,8

2,5

2,2

1,9

1,6

745,6

948,1

1 131,4

1 263,5

1 255,7

37,3

71,9

96,9

109,7

117,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17,4

17,4

17,4

17,4

17,4

därav immateriella tillgångar
därav mark, byggn, tekn anläggn tillgång
därav maskiner och inventarier
därav långfristiga fordringar
därav finansiella tillgångar
Omsättningstillgångar

150,2

178,0

182,0

185,7

211,0

därav exploateringsverksamhet

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

därav kortfristiga fordringar

87,3

87,3

87,3

87,3

87,3

därav kassa och bank

49,8

77,6

81,6

85,3

110,6

Summa tillgångar

953,3

1 217,9

1 429,9

1 578,2

1 602,8

Eget kapital

549,6

574,6

584,8

601,1

623,5

37,3

25,0

10,2

16,3

22,4

Avsättningar

27,3

13,8

13,5

13,1

12,8

Avsättningar för pensioner

14,1

13,8

13,5

13,1

12,8

Övriga avsättningar

13,2

0,0

0,0

0,0

0,0

136,9

387,9

587,9

717,9

717,9

136,9

387,9

587,9

717,9

717,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kortfristiga skulder

239,5

241,6

243,7

246,1

248,6

Summa skulder

376,4

629,5

831,6

964,0

966,5

953,3

1 217,9

1 429,9

1 578,2

1 602,8

Pensionsförpliktelser inkl löneskatt

285,1

274,5

263,9

254,1

244,5

Borgensförbindelser

322,6

322,6

322,6

322,6

322,6

därav årets resultat

Skulder
Långfristiga skulder
därav långfristiga skulder
därav långfristiga leasingskulder

Summa skulder, avsättningar
och Eget kapital
Ansvarsförbindelser
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Nettobudget per nämnd
mnkr

Bokslut 2019

Budget 2020
inkl KB

Budget
2021

-108,9

-122,8

-124,5

-2,1

-3,2

-3,2

-49,9

-51,5

-54,2

Barn- och utbildningsnämnd

-422,2

-433,3

-444,5

Socialnämnd

-347,0

-365,6

-364,7

-0,8

-0,8

-1,1

-930,9

-977,2

-992,2

968,1

1 002,2

1 002,4

37,2

25,0

10,2

Kommunstyrelse
Plan- och byggnämnd
Kultur- och fritidsnämnd

Revision
TOTALT VERKSAMHETEN
Finansförvaltning
TOTALT KOMMUNEN

Nämndernas ramar är nettoramar och anpassade till de uppdrag/åtaganden som budgetberedningen och nämnderna träffat överenskommelse om.
Löneökningarna 2021 för tekniska förvaltningens 0-enheter samt elevpengen på gymnasieskolan
är utlagd i nämndernas budgetramar. För tekniska förvaltningens 0-enheter ingår
löneökningarna 2021 i priset/hyran och ”köparna” är kompenserade med ökad budget.
För alla övriga finns budgeten för 2021 års löneökningar på finansförvaltningen tills avtalen är
klara. Även 2020 års löneökningar finns kvar på finansförvaltningen eftersom de centrala
avtalsförhandlingarna för vissa fackförbund är uppskjutna till hösten på grund av Coronakrisen.
Förändringarna i nämndernas budgetramar för 2021 framgår av respektive nämnds uppdrag.
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Investeringsplan 2021-2024
Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

KLF investeringar

1 250

1 250

1 250

1 250

Nya IT-system

1 000

1 000

1 000

1 000

KS förfogandemedel
Summa

5 000

5 000

5 000

5 000

7 250

7 250

7 250

7 250

Exploateringsområde bostäder

3 000

3 000

3 000

3 000

Exploat.omr Bolestad
Summa

5 000

0

0

0

Investeringsplan 2021-2024, tkr
Kommunledningsförvaltning

Teknisk förvaltning; MEX

8 000

3 000

3 000

3 000

Teknisk förvaltning; Gata- o parkavdelning
Förnyelse gatubelysning, utbyte armaturer

1 500

0

0

0

Förnyelse gatubelysning, utbyte stolpar

1 000

1 000

1 000

1 000

500

500

500

500

RTI (statlig medfinans.infrastruktur) 50%

1 000

1 000

1 000

1 000

Parker/grönomr/lekplatser och GC-vägar

1 500

1 500

1 500

1 500

Maskiner och fordon

3 000

2 000

1 500

0

500

500

500

500

Trafiksäkerhetsprojekt kommunen

Tillgänglighetsanpassning

1)

1)

Beläggning gator o vägar (reinv)

8 000

8 000

8 000

8 000

Broreparationer

500

200

0

0

Vägbelysning Färingtofta o Tornsborg

300

300

0

0

1 000

1 000

1 000

0

500

500

500

500

1 000

1 000

0

0

20 300

17 500

15 500

13 000

Belysning landsbygden
Övergång järnvägsstation ÅVS, särskilt ärende
Säkra skolvägar 1)
Stadsparken belysning 1)
Statsparken Klippan (särskilt ärende)

1)

Storgatan Ljungbyhed (särskilt ärende) 1)
Utveckling torget Ljungbyhed (särskilt ärende) 1)
Järnvägsgatan Klippan, Centrumutveckling1)
Summa
Fastighetsavdelningen
Karossen renovering och anpassning

18 000

0

0

0

Solpaneler byggnader

875

875

875

875

Stängsel beteshagar

500

0

0

0

Lokalvårds- och storköksutrustning

700

700

700

700

3 750

0

0

0

250

0

0

0

300

0

0

0

0

4 500

0

0

3 000

0

0

0

0

2 000

0

0

Ny byggnad Ljungbyhedsskolan pga brand

35 000

35 000

0

0

Kungsfiskarskolan *) inkl infrastruktur

40 000

0

0

0

Badet Ö.Ljungby
Övertag anläggningar från KFN (Åbyvallen
fjärrvärme)
Utbyggd idrottshall (utredning)
Renovering tak Åbyskolan
Snyggatorpsskolan aula
Pilagårdens förskola, dränering, avlopp
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Vedby skola, upprustning o tillbyggnad

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

500

15 000

0

0

24 000

24 000

0

0

800

800

800

800

Infrastruktur IT

1 000

0

0

0

Värmesystem Rönngården

2 000

0

0

0

Renovering stammar Rönngården

1 000

0

0

0

40 000

10 000

0

0

1 000

30 000

30 000

0

Ny förskola Ljungbyhed*)
Utemiljö fastigheter

Vård- och omsorgsboende, etapp 1, 40 platser
Utbyggnad Pilagårdsskolan
Ombyggnad Antilopenskolan

0

0

1 000

20 000

Renovering omklädningsrum Åbyvallen

0

10 000

0

0

Om-/tillbyggnad Pilagårdens förskola

0

0

1 000

20 000

Nybyggnad LSS daglig verksamhet

0

0

0

10 000

Takbyte Bryggeriet

1 500

0

0

0

500

500

500

500

174 675

133 375

34 875

52 875

5 000

6 000

5 000

5 000

5 000

6 000

5 000

5 000

Komplettering inventarier, utrustning

800

800

800

800

Inventarier, gymn.salar och idrottshallar

250

250

250

250

Moduler Kopparmöllans IF

600

0

0

0

0

200

0

0

1 650

1 250

1 050

1 050

300

300

300

300

Ospec. mindre ombyggnader lokaler
Summa exkl reinvest.
Underh.plan reinvest. byggnader
Fastighetsavdelningen reinvesteringar
Kultur- och fritidsnämnd

Modernt bibliotek (utredning)
Summa
Barn- och utbildningsnämnd
Inventarier förskola
Inventarier grund-/grundsärskola

700

700

700

700

1 000

1 000

1 000

1 000

Inventarier Vux, SFI, Uppdrag samt arb.markn.

500

500

500

500

Lilla Snyggatorp och Pilagårdsskola, inventarier

500

0

0

0

Inventarier gymnsieskola, gymn.särskola

Återuppbyggnad Lj-hedsskkolan, inventarier

0

900

0

0

12 000

0

0

0

0

3 000

0

0

2 000

1 000

0

0

17 000

7 400

2 500

2 500

Sängar äldreomsorg

250

250

250

250

Inventarier IFO, LSS, ÄO

500

500

500

500

Ny skola, inventarier inkl projektering
Ny förskola Ljungbyhed, inventarier
Verksamhetssystem
Summa
Socialnämnd

System trygghetslarm och nyckelfri hemtjänst
Välfärdsteknologi
Summa

SUMMA SKATTEFINANSIERAT

500

0

0

0

1 000
2 250

0
750

0
750

0
750

236 125

176 525

69 925

85 425

KLIPPANS KOMMUN • BUDGET 2021

sida 21

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

5 000

5 000

5 000

5 000

VA utbygnad Skäralid/Allarp etapp 1

13 000

0

0

0

Allarp investeringsbidrag

-3 450

0

0

0

Allarp etapp 2, Allarp-Ibsberga

5 900

0

0

0

Allarp etapp 3, Ibsberga-Ljung

4 300

0

0

0

Utbyggnad Bonnarp o Lj-hed

1 000

29 000

0

0

0

0

0

500

VA Älvdalen tomter

2 400

0

0

0

VA Bruksallen
Summa avgiftsfinansierat

3 000

3 000

0

0

31 150

37 000

5 000

5 500

GIS och/eller alternativ lagring

0

0

300

0

Hårdvaruinvesteringar

0

0

0

3 000

Summa

0

0

300

3 000

267 275

213 525

75 225

93 925

Tekniskt förvaltning– Avgiftsfinansierat
VA-ledningar inkl utbyggnad

Utbyggnad Färingtofta, projektering

IT4K gem finansierat fyra kommuner

TOTALT

*) inkl utsmyckning 1 % av byggentreprenaden
1) Ärenden som kommer hanteras särskilt på ksau i augusti 2020.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL KOMMUNSTYRELSE ÅR 2021

Kommunstyrelse
Ansvarsområde
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar
för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion).
Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag,
stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda det
arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska
ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och
återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Kommunstyrelsen ansvarar för att verksamheterna inom kommunledningsförvaltningen och
tekniska förvaltningen bedrivs inom tilldelad ram utifrån de krav lagstiftningen anger samt i
enlighet med de riktlinjer och mål som kommunen fastställer.
Inom kommunledningsförvaltningen finns kansliavdelning, ekonomiavdelning, HR-avdelning,
näringslivsavdelning och kommunikationsavdelning samt den för fem kommuner gemensamma
IT-verksamheten. Även kommunens plan- och byggavdelning hör organisatoriskt till
kommunledningsförvaltningen, men styrs politiskt även av plan- och byggnämnden.
Inom tekniska förvaltningen finns gata-/ parkavdelning, VA-avdelning, fastighetsavdelning,
måltidsavdelning, lokalvårdsavdelning samt en administrativ enhet.
Under kommunstyrelsen och inom ramen för kommunledningsförvaltningen hanteras också
anslagna medel för valnämnd och i Perstorp lokaliserad gemensam överförmyndarnämnd.
Dessutom ansvarar kommunstyrelsen för avgift till Söderåsens miljöförbund och den
gemensamma räddningsnämnden för Klippan-Åstorp.
Styrelsen ansvarar för fördelning av uppdrag och erhållen ram i internbudget.

Inriktning för grunduppdraget
Kommunstyrelsen ska inom ramen för uppdraget prioritera arbetet med långsiktig
planering och utveckling av kommunen.

Återrapportering
Nämnden ska till kommunfullmäktige i delårsrapport och årsredovisning
återrapportera uppdraget avseende ekonomiskt utfall och måluppfyllelse av nämndsmål.
Måluppfyllelsen av fullmäktigemålen redovisas endast i årsredovisningen och hanteras
kommungemensamt av kommunens centrala analysgrupp.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL KOMMUNSTYRELSE ÅR 2021

Resurstilldelning
Överväganden och förändringar, tkr
I ramen har följande förändringar gjorts:
Ingående ram

118 299

Från kompletteringsbudget 1/2020:
Samverkan upphandling, 175 tkr
KS§152/19 HRSC, samverkansavtal lönefunktion, 330 tkr
Hyra moduler Räddningstjänsten, 360 tkr
Voteringssystem, licens, 70 tkr
Mobilt team, 2 500 tkr
Fri kollektivtrafik inom kommunen 70+, 200 tkr
Tillköp busstrafik, 198 tkr
Kapitalkostnader projektering ny förskola och skola, -150 tkr

3 683

Helårseffekt ny räddningstjänstorganisation
Ledarutveckling
KS§226/18 Heltid som norm, inga kap.kostnader, system ej investering
Miljöförbundet, ökning 18 kr/invånare samt höjda taxor
Parallelltrafik buss 520
Kapitalkostnader Gata/Park
Broreparationer vägbidrag
Tomma lokaler
Avetablering moduler Bofinkenskolan (engångskostnad)
Livsmedelspriser kostnadsökningar, 350 tkr tas inom ram av köpare
Sänkt internränta från 2,4% till 1,4%
Kompensation hyresökn samt prisökn måltid o lokalvård (löneökning)
Beräkning ny OH-fördelning
KF §56/20 Flytt av budget för Mobilt team till Kultur- och fritidsnämnden
Summa förändring

Total tilldelad ram för år 2021, tkr

1 640
2 000
-95
370
-1 400
2 500
150
500
1 000
-1 355
30
-255
-2 500
6 268

124 567

I ramen ingår anslag till förfogande med följande belopp, tkr:
Till Fullmäktiges förfogande
Till Kommunstyrelsens förfogande
Till KS Arbetsutskotts förfogande
Summa

150
950
200
1 300

Kompensation för löneökningar 2020 och 2021 fördelas, inom ramen för centralt avsatta medel,
när förhandlingarna har avslutats.

Nämndens fördelning på ramområden, tkr
Ramområde
Kommunledningsförvaltning
Tekniska förvaltningen
Summa

Netto
ing 2020
78 747
39 552
118 299

Brutto
ing 2020
119 866
240 173
360 039

Netto
2021
83 242
41 325
124 567

Brutto
2021
124 360
241 946
366 306

Kommunstyrelsen har rätt att i internbudget göra omdisponeringar mellan ramområdena.
Ändringar rapporteras till kommunfullmäktige genom delgivning av internbudgeten.
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Investeringar 2021, tkr
Kommunledningsförvaltning
KLF investeringar
Nya IT-system
KS förfogandemedel
Teknisk förvaltning, skattefinansierat
Exploateringsområde bostäder
Exploateringsområde Bolestad
Förnyelse gatubelysning, utbyte armaturer
Förnyelse gatubelysning, utbyte stolpar
Trafiksäkerhetsprojekt, kommunen egna 1)
RTI (statlig medfinans.infrastruktur) 50%
Parker/grönomr/lekplatser och GC-vägar
Maskiner och fordon
Tillgänglighetsanpassning 1)
Beläggning gator och vägar
Broreparationer
Vägbelysning Färingtofta och Tornsborg
Belysning landsbygden
Säkra skolvägar
Belysning Stadsparken 1)
Fastighetsavdelning
Karossen, renovering och anpassning
Solpaneler byggnader
Stängsel och röjning beteshagar
Lokalvårds- och storköksutrustning

1 250
1 000
5 000
3 000
5 000
1 500
1 000
500
1 000
1 500
3 000
500
8 000
500
300
1 000
500
1 000
18 000
875
500
700
800
1 000
500

Utemiljö fastigheter
Infrastruktur IT
Ospecificerat mindre ombyggnationer
Fastigh.avd, reinvesteringar byggnader
Underhållsplan reinvesteringar
Summa skattefinansierat

5 000

62 925

1)Ärenden som kommer hanteras på ksau i augusti 2020.
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Teknisk förvaltning, avgiftsfinansierat
VA-ledningar inkl utbyggnad
VA utbyggnad Skäralid/Allarp, etapp 1
Investeringsbidrag Skäralid/Allarp. Etapp 1
VA-utbyggnad Allarp etapp 2, Allarp-Ibsberga
Allarp etapp 3, Ibsberga-Ljung
Utbyggnad Bonnarp och Ljungbyhed
VA Älvdalen tomter
VA Bruksallén
Summa avgiftsfinansierat

5 000
13 000
-3 450
5 900
4 300
1 000
2 400
3 000
31 150

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN

94 075

De skattefinansierade investeringar som avser kommunstyrelsens egen verksamhet uppgår
år 2021 till 62 925 tkr. Dessa investeringar ökar driftkostnaderna i form av avskrivningar och
ränta med 4 030 tkr/år (6,4 procent). Beräkningen bygger på 20 års avskrivning.
Gunilla Svensson
Kommunfullmäktiges ordförande

Hans Bertil Sinclair
Kommunstyrelsens ordförande
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KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL PLAN- OCH BYGGNÄMND ÅR 2021

Plan- och byggnämnd
Ansvarsområde
Plan- och byggnämnden behandlar planärenden och lämnar förslag till beslut avseende
detaljplaner till kommunstyrelsen, samt ansvarar för att plan- och byggverksamheten
bedrivs inom tilldelad ram utifrån de krav som lagstiftningen anger samt i enlighet med
de riktlinjer och mål som kommunen fastställer.
Nämnden ansvarar för fördelning av uppdrag och erhållen ram i internbudget.

Inriktning för grunduppdraget
Plan- och byggnämnden ska inom ramen för uppdraget prioritera arbetet med en god långsiktig
planberedskap och en effektiv myndighetsutövning för en attraktiv och hållbar stadsplanering.

Återrapportering
Nämnden ska till kommunfullmäktige i delårsrapport och årsredovisning återrapportera
uppdraget avseende ekonomiskt utfall och måluppfyllelse av nämndsmål. Måluppfyllelsen av
fullmäktigemålen redovisas endast i årsredovisningen och hanteras kommungemensamt av
kommunens centrala analysgrupp.

Resurstilldelning
Överväganden och förändringar, tkr
I ramen har följande förändringar gjorts:
Ingående ram

3 164

Från kompletteringsbudget 1/2020:

0

Sänkt internränta från 2,4% till 1,4%
Summa förändring

-10
-10

Total tilldelad ram för år 2021, tkr

3 154

Kompensation för löneökningar 2020 och 2021 fördelas, inom ramen för centralt avsatta medel,
när förhandlingarna har avslutats.

Gunilla Svensson
Kommunfullmäktiges ordförande

Kent Lodesjö
Plan- och byggnämndens ordförande
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Kultur- och fritidsnämnd
Ansvarsområde
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att verksamheten inom kultur- och fritidsförvaltningen
bedrivs inom tilldelad ram utifrån de krav lagstiftningen anger samt i enlighet med de mål och
riktlinjer som kommunen fastställer på grundval av medborgarnas behov och önskemål.
Nämnden och förvaltningen har ett delansvar för helheten i kommunens verksamhet och
utveckling.
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för folkbibliotek, bad- och friskvård, allmänkultur,
konsthall, musikskola, öppen ungdomsverksamhet, idrottsanläggningar, skötsel av
motionsspår/strövstigar och fornminnen. Nämnden hanterar också föreningsfrågor och
handlägger föreningsbidrag till barn- och ungdoms-, pensionärs-, kultur-, och socialföreningar
samt studieförbund. Förvaltningen hanterar även andra frågor som berör medborgarnas fritid.
Nämnden ansvarar för fördelning av uppdrag och erhållen ram i internbudgeten.

Inriktning för grunduppdraget
Kultur- och fritidsnämnden ska inom ramen för uppdraget prioritera arbetet med att
• bidra till och främja föreningsengagemang
• skapa och ge förutsättningar för samhällsengagemang och demokratisk utveckling
• främja inkludering

Återrapportering
Nämnden ska till kommunfullmäktige i delårsrapport och årsredovisning återrapportera
uppdraget avseende ekonomiskt utfall och måluppfyllelse av nämndsmål. Måluppfyllelsen av
fullmäktigemålen redovisas endast i årsredovisningen och hanteras kommungemensamt av
kommunens centrala analysgrupp.

Resurstilldelning
Överväganden och förändringar, tkr
I ramen har följande förändringar gjorts
Ingående ram

51 610

Från kompletteringsbudget 1/2020:
Kap.kostnader renovering friluftsbad Ö.Ljungby (flytt t finansförv), -230 tkr
KS§160/18 Arbetskläder, 12 tkr
Bidrag klubbhus Kopparmöllan
Ökad hyra 50% ny idrottshall Kungsfiskarskolan halvår
Sänkt internränta från 2,4% till 1,4%
Kompensation hyresökn samt prisökn måltid o lokalvård (löneökning, ökad OH)
Hyra för biblioteket Östra Ljungby, flytt från Socialförvaltningen
KF§56/20 Flytt av budget för Mobilt team från Kommunstyrelsen
Summa förändring

Total tilldelad ram för år 2021, tkr

-218

500
580
-955
105
92
2 500
2 604

54 214

Kompensation för löneökningar 2020 och 2021 fördelas, inom ramen för centralt avsatta medel,
när förhandlingarna har avslutats.
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Nämndens fördelning på ramområden, tkr
Netto ing
2020
10 566
16 498
13 499
13 547
54 110

Ramområde
Nämnd och gemensam administration
Anläggningar
Fritid
Kultur
Summa

Netto
2021
10 566
16 890
13 216
13 542
54 214

Nämnden har rätt att i internbudget göra omdisponeringar mellan ramområdena.
Ändringar rapporteras till Kommunfullmäktige genom delgivning av internbudgeten.

Investeringar 2021, tkr
Friluftsbad Ö.Ljungby
Fjärrvärme Åbyvallen
Utredning utbyggd idrottshall
Inventarier, utrustning
Inventarier idrottshallar och gymn.salar
Moduler Köpparmöllans IP
Summa

(ansvar teknisk förvaltning)
(ansvar teknisk förvaltning)
(ansvar teknisk förvaltning)

3 750
250
300
800
250
600
5 950

De investeringar som avser kultur- och fritidsnämndens verksamhet uppgår år 2021 till
5 950 tkr. Dessa investeringar ökar driftkostnaderna i form av avskrivningar och ränta, alternativt
intern hyra, med ca 380 tkr/helår. (6,4 procent). Beräkningen bygger på 20 års avskrivning.

Gunilla Svensson
Kommunfullmäktiges ordförande

Michael Nemeti
Kultur- och fritidsnämndens ordförande
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KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND ÅR 2021

Barn- och utbildningsnämnd
Ansvarsområde
Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet
för barn och vuxna samt inom förskole- och fritidsverksamheten. Nämndens uppgifter omfattar
förskoleverksamhet, grundskola, skolbarnsomsorg, särskola, gymnasieskola, kommunal
vuxenutbildning samt yrkeshögskola. Nämnden ansvarar också för svenskundervisning för
invandrare (SFI) och uppdragsutbildning.
Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens ansvar och uppgifter inom Arbetsmarknadsoch integrationsfrågor. Följande verksamheter ingår i nämndens organisation för att fullgöra
uppgifter:
-

Flyktingteam med ansvar för aviseringar om kommunplacerade flyktingar från
Migrationsverket, bosättning av nyanlända enligt bosättningslagen m.m.
Arbete och sysselsättning med målgrupp arbetsmarknad och integration.
Vuxenutbildning med den del som hanterar SFI samt vuxenutbildning på gymnasienivå
som inte har en yrkesinriktning.
Navigatorcentrum med ansvar för arbetslösa ungdomar i åldern 16-20 år.
Etableringspraktik, d.v.s. praktik under den period då Arbetsförmedlingen har ansvaret
för nyanländas utbildning i SFI och etablering på arbetsmarknaden.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att verksamheterna för- och grundskola, fritidshem,
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning bedrivs inom
tilldelad ram utifrån de krav som skollag, förordningar och läroplaner anger samt i enlighet med
de riktlinjer och mål som kommunen fastställer. Sedan 2018 har nämnden även ansvar för
arbetsmarknads- och utvecklingsenheten.
Nämnden ansvarar för fördelning av uppdrag och erhållen ram i internbudget.

Inriktning för grunduppdraget
Barn- och utbildningsnämnden ska inom ramen för uppdraget prioritera arbetet
med målsättningen att skapa en framtidsinspirerad, attraktiv skola med högre måluppfyllelse.

Återrapportering
Nämnden ska till kommunfullmäktige i delårsrapport och årsredovisning återrapportera
uppdraget avseende ekonomiskt utfall och måluppfyllelse av nämndsmål. Måluppfyllelsen av
fullmäktigemålen redovisas endast i årsredovisningen och hanteras kommungemensamt av
kommunens centrala analysgrupp.

Resurstilldelning
Antal barn/elever
Ramen för år 2021 bygger på nedanstående antal barn/elever folkbokförda i Klippans kommun.
Eventuell volymförändring för våren, enligt mätningen 15 februari, regleras i kompletteringsbudget 2021. Reglering av höstens volymförändringar görs i oktober efter mätning 15 september.
När det gäller förskola, grundskola samt grundsärskola i egen regi beräknas volymförändringarna, från och med budget 2017, enligt skolpeng exklusive lokalkostnader.
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Utfall
2018

Utfall
2019

Budget
2020 inkl
KB

Budget
2021

Förskola, enskilda samt interkommunalt

134

142

120

127

Förskola, egen verksamhet

624

615

640

676

Fritidshem, enskilda samt interkommunalt

195

163

144

153

Fritidshem, egen verksamhet

530

520

543

550

Pedagogisk omsorg, enskilda

-

-

38

40

Pedagogisk omsorg fritidshem, enskilda

-

-

3

3

104

91

78

70

Pedagogisk omsorg fritidshem, egen verksh.

8

6

3

3

Grundskola, enskilda samt interkommunalt

412

298

308

312

1 585

1 726

1 707

1 716

8

9

9

10

Grundsärskola

21

25

28

25

Träningsskola

5

8

12

14

654

630

593

608

26

23

25

25

Antal barn/elever från Klippan

Pedagogisk omsorg, egen verksamhet

Grundskola, egen verksamhet
Resurselever

Gymnasium
Gymnasiesärskola

Överväganden och förändringar, tkr
I ramen har följande förändringar gjorts:
Ingående ram

436 191

Från kompletteringsbudget 1/2020:
KS§160/18 Arbetskläder, 180 tkr
Hyra moduler Pilagårdsskolan, 770 tkr
Elevvolymer 2020, -4 456 tkr

-3 506

Färingtofta, finansieras av centrala schablonpengar, 3 mnkr
Arbete o utbildning, vuxenutbildning finansieras av centrala schablonpengar 3 mnkr.
Ökad hyra Himlabacken inkl sänkt internränta, avveckling Nejlikan och
Antilopens moduler
Hyra halvår Kungsfiskarskolan inkl sänkt internränta och avveckling Bofinken
Elevvolymer prognos 2021
Prisuppräkning elevpeng (pers.kostn) frivilliga skolformer
Sänkt internränta från 2,4% till 1,4%
Kompensation hyresökn samt prisökn måltid o lokalvård (löneökning)
Beräkning ny OH-fördelning
Summa förändring

Total tilldelad ram för år 2021, tkr

200
3 650
7 650
1 400
-1 880
655
130
8 299

444 490

Kompensation för löneökningar 2020 och 2021 fördelas, inom ramen för centralt avsatta medel,
när förhandlingarna har avslutats.
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Nämndens fördelning på ramområden, tkr
Netto ing
2020
15 915
95 683
200 368
12 114
14 673
85 245
12 193
436 191

Ramområde
Nämnd o ledning, skolskjutsar, tilläggsbelopp
Förskola, pedagogisk omsorg
Grundskola och fritidshem
Elevhälsa
Särskolan (grund, gymn samt vux)
Gymnasiskolor inkl Egna elever
Vuxna (YH, Arbete o utveckling, IMspråk)
SUMMA

Netto
2021
15 901
100 432
203 425
13 230
18 817
80 708
11 977
444 490

Nämnden har rätt att i internbudget göra omdisponeringar mellan ramområdena.
Ändringar rapporteras till kommunfullmäktige genom delgivning av internbudgeten.

Investeringar 2021, tkr
Aulan Snyggatorpsskolan
Ny byggnad Ljungbyhedsskolan pga brand
Ny skola Kungsfiskarskolan
Kungsfiskarskolan, inventarier
Vedby skola, projektering renovering
Ny förskola Ljungbyhed
Utbyggnad Pilagårdsskolan
Takbyte Bryggeriet
Inventarier förskola
Inventarier grund-/grundsärskola
Inventarier gymnasieskola, gymnasiesärskola
Inventarier Vux, SFI, Uppdrag o Arb.markn enh
Inventarier Lilla Snyggatorp och Pilagårdsskolan
Nytt verksamhetssystem
Summa

(ansvar teknisk förv.)
(ansvar teknisk förv.)
(ansvar teknisk förv.)
(ansvar teknisk förv.)
(ansvar teknisk förv.)
(ansvar teknisk förv.)
(ansvar teknisk förv.)

3 000
35 000
40 000
12 000
500
24 000
1 000
1 500
300
700
1 000
500
500
2 000
122 000

De investeringar som avser barn- och utbildningsnämndens verksamhet uppgår år 2021
till 122 000 tkr.
Dessa investeringar ökar driftkostnaderna i form av avskrivningar och ränta, alternativt
intern hyra, med ca 5 750 tkr/helår, (4,7 procent). Beräkningen bygger på 30 års avskrivning.

Gunilla Svensson
Kommunfullmäktiges ordförande

Rune Persson
Barn- och utbildningsnämndens ordförande
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Socialnämnd
Ansvarsområde
Socialnämnden ansvarar för vård, service och omsorg till äldre och funktionshindrade samt stöd,
råd och vård inom individ- och familjeomsorg inom tilldelad ram utifrån de krav som
lagstiftningen anger samt i enlighet med de riktlinjer och mål som kommunen fastställer.
Nämnden ansvarar för fördelning av uppdrag och erhållen ram i internbudget.

Inriktning för grunduppdraget
Socialnämnden ska inom ramen för uppdraget prioritera arbetet med att
• tillgodose behoven inom kommunens gränser
• tillgodose behoven på ett kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart sätt
• använda välfärdsteknologi som komplement till personella resurser

Återrapportering
Nämnden ska till kommunfullmäktige i delårsrapport och årsredovisning återrapportera
uppdraget avseende ekonomiskt utfall och måluppfyllelse av nämndsmål. Måluppfyllelsen av
fullmäktigemålen redovisas endast i årsredovisningen och hanteras kommungemensamt av
kommunens centrala analysgrupp.

Resurstilldelning
Överväganden och förändringar, tkr
I ramen har följande förändringar gjorts:
Ingående ram

363 512

Från kompletteringsbudget 1/2020
KS§160/18 Arbetskläder, 108 tkr

108

Ökat behov ekonomiskt bistånd
Sänkt internränta från 2,4% till 1,4%
Kompensation hyresökn samt prisökn måltid o lokalvård (löneökning, ökad OH)
Flytt hyra bibliotek Östra Ljungby till Kultur- och fritidsnämnden
Summa förändring

Total tilldelad ram för år 2021, tkr

2 000
-1 100
255
-92
1 171

364 683

Kompensation för löneökningar 2020 och 2021 fördelas, inom ramen för centralt avsatta medel,
när förhandlingarna har avslutats.

Nämndens fördelning på ramområden, tkr
Netto ing
2020
31 544
78 989
126 046
126 933
363 512

Ramområde
Nämnd och ledning
Hälso- o sjukv/soc.psykiatri HS/SP
IFO/FO
Äldreomsorg
Summa
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Netto
2021
31 580
78 845
127 852
126 406
364 683

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL SOCIALNÄMD ÅR 2020

Nämnden har rätt att i internbudget göra omdisponeringar mellan ramområdena.
Ändringar rapporteras till kommunfullmäktige genom delgivning av internbudgeten.

Investeringar 2021, tkr
Värmesystem Rönngården
Renovering stammar Rönngården
Vård- och omsorgsboende, etapp 1, 40 platser
Inventarier, utrustning IFO/LSS/ÄO
Äldreomsorg, sängar
System trygghetslarm och nyckelfri hemtjänst
Välfärdsteknologi
Summa

(ansvar teknisk förv.)
(ansvar teknisk förv.)
(ansvar teknisk förv.)

2 000
1 000
40 000
500
250
500
1 000
45 250

De investeringar som avser socialnämndens verksamhet uppgår år 2021
till 45 250 tkr.
Dessa investeringar ökar driftkostnaderna i form av avskrivningar och ränta, alternativt
intern hyra, med ca 2 140 tkr/helår (4,7 procent). Beräkningen bygger på 30 års avskrivning.

Gunilla Svensson
Kommunfullmäktiges ordförande

Anna Andresen
Socialnämndens ordförande
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Revision
Ansvarsområde
Revisionens ansvarsområde är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet
och integritet främja, granska och bedöma kommunstyrelsens och övriga nämnders
verksamheter samt de kommunala bolagen inom tilldelad ram.

Mål
Under verksamhetsåret följa hur samtliga nämnder och styrelser uppnår fastställda
målsättningar. Detta ska leda till att verksamheterna bedrivs på ett för kommuninvånarna
effektivt och ekonomiskt fördelaktigt sätt.

Återrapportering
Revisionen ska till kommunfullmäktige återrapportera uppdraget avseende ekonomiskt
utfall och måluppfyllelse.

Resurstilldelning
Överväganden och förändringar
I ramen har följande förändringar gjorts:
Ingående ram

836

Ökat anslag
Summa förändring

300
300

1 136

Total tilldelad ram för år 2021, tkr

För uppdrag som beställs och utförs utöver ordinarie revision sker finansiering utanför ramen.

Gunilla Svensson
Kommunfullmäktiges ordförande

Jens Leandersson
Revisionens ordförande
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Nettobudget per nämnd
SD Klippans budget förslag 2021

mnkr
Kommunstyrelse
Plan- och byggnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Barn- och Utbildningsnämnd
Socialnämnd
Revision
SUMMA VERKSAMHET
Finansförvaltning
ÅRETS RESULTAT

Bokslut
2019
-108,9
-2,1
-49,9
-422,2
-347,0
-0,8
-930,9
968,1
37,2

Budget
2020
-118,3
-3,2
-51,6
-436,2
-363,5
-0,8
-973,6
994,0
20,4

Budget
2020 inkl
KB
-122,8
-3,2
-51,5
-433,3
-365,6
-0,8
-977,2
1.002,2
25,0

Kommunens
Budget Förslag
2021
-127,1
-3,2
-51,5
-443,8
-364,6
-0,9
-991,1
1.001,5
10,4

Förändring

-5,0
2,0
3,0
0,0

Ram/nämnd
-127,10
-3,20
-46,50
-445,80
-367,60
-0,90
-991,1
1.001,5
10,4

SD
Effektiviserings Budget
Krav per
förslag
förvaltning
Ny ram
0,90
0,02
0,40
3,12
2,55
0,01
7,00

-126,20
-3,18
-46,10
-442,68
-365,05
-0,89
-984,10
1.001,50
17,40

Resultatbudget
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

2020 2020 inkl KB 2021
305,4
305,5
311,5
-1256,4
-1269,8 -1301,3
-50,2
-50,2
-59,3
-1001,2
-1014,5 -1049,1

Skatteintäkter, utjämning mm
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
RESULTAT FÖRE EXTR. ORD. KOSTNADER

1022,1
2,8
-3,3
20,40

1040
2,8
-3,3
25,00

1061,1
2,8
-4,4
10,40

Extraord poster
Årets resultat
Procent bidrag och skatter
Mål 2% på skatter och bidrag

0,00
20,40
1,996%
20,4

0,00
25,00
2,4%
20,8

0,00
10,40
1,0%
21,2

Behov av upplåning
Avskrivningar + årets resultat
Investeringar
Behov nyupplåning
Nyupplåning

69,70
267,30
197,60
200,00

Budget Förslag
SD Klippan
2021
311,5
-1294,30
-59,3
-1042,10

2022
2023
317,7
324,1
-1313,0 -1339,4
-68,9
-75,9
-1064,2 -1091,2

1061,1 1088,9
2,8
2,8
-4,4
-6,5
17,40 21,00
0,00
17,40
1,64%
21,2

1117,7
2,8
-6,9
22,40

0,00
21,00
1,9%
21,8

0,00
22,40
2,0%
22,4

76,70 85,20
267,30 213,50
190,60 128,30
200,00 130,00

98,30
75,20
-23,10
0,00

Sverigedemokraterna Klippans
budgetvision inledning.

Inledning
Varje förslösad skattekrona är stöld från folket.
SD Klippan är ett socialkonservativt parti, vilket
innebär att vi anser att alla ska ha en dräglig
levnadsstandard. Vi förespråkar, budgeterar och
verkar för en stark välfärdspolitik. Vi betonar samtidigt att skattekollektivets resurser är begränsade. Det måste med andra ord finnas en balans
mellan skatteuttag och kommunal verksamhet.
Skattekollektivets resurser ska hanteras varsamt
och med respekt.
Även i en lågkonjunktur ska vi tillsammans leva,
bo och arbeta i Klippans kommun. Det kanske är i
kärvare tider som vårt samhälle verkligen ställs på
prov och vår gemenskap prövas.

Gruppledaren har ordet

Vision.

Klippans kommun ska vara en kommun där
minnen från barndomen är positiva, där kunskap
i skolan inhämtas, där bostad finns och där
arbetstillfällen ges. Klippans kommun behöver
inte vara störst, bäst eller vackrast – men vi ska
vara en trygg kommun med goda finanser och
där trivsel och livsglädje finns.

Vad har hänt?

Förra året så blev allaktivitetshuset Sågen färdigställt. Vi tycker det är fantastiskt att så många
föreningar kan finnas under samma tak. Sågen
drar till sig många barn/ungdomar även ifrån
andra kommuner. Mycket positivt för Klippans
Kommun. Det har även utökats med två busslinjer
Ljungbyhed-Klippan tur och retur.
I kommunen har vi även Rönne å projekt som fått
rubriker. Detta har även uppmärksammats utomlands vilket vi är stolta över. Detta kommer med
stor säkerhet att locka hit turister och sportfiskare
som beskådar och eventuellt fångar en och
annan lax.
Klippans kommun köpte även fastigheten Karossen för drygt 4 miljoner kronor. Det var tänkt att
gata och park skulle flytta sin verksamhet till just
Karossen. Detta pga att gata och park har blivit
väldigt trångbodda på Östergatan.
Tanken var även att t.ex. VA, tekniska och fastighet skulle flytta till Karossen.
Vi i SD Klippan besökte Karossen och vi blev inte
imponerade av skicket.

Vi vill se
SD Klippan vill se ett samhälle som bygger på flit,
ansvarskänsla, solidaritet, ovilja att ligga andra till
last, hederlighet, respekt för nästa, respekt för
äganderätten och respekt för det gemensamma.
Allt detta förenat med en viss frihetskänsla som
på något sätt förkroppsligar en önskan att fritt
röra sig i samhället, i naturen och en respekt för
djuren och naturens balans.

Inledning

Vi opponerade oss starkt emot köpet av Karossen
men köpet gick igenom. Än idag har inget påbörjats på Karossen. Vi anser att det bästa är att riva
en stor del av Karossen och bygga nytt. Detta
skulle kosta ca 60.000 tkr fick vi information om.
Därför bestämdes det av majoriteten att Karossen
skulle renoveras på lämpligt bruk. År 2020 ligger
det i budget 700 tkr till utredning av karossen
samt 2000 tkr till renovering och anpassning och
år 2021 18.000 tkr till renovering och anpassning.
Vi anser att detta inte är rimligt.

Detta vill vi.

SD Klippan har noterat att kommunen brister på
villatomter både i Klippan och Östra Ljungby. I
Östra Ljungby tycker vi är av stor vikt då två stora
företag kommer att etablera sig där. Vilket kan
generera i att några vill bosätta sig i Östra Ljungby. Vi anser att badet ska vara kvar i Östra Ljungby
eftersom det har stor betydelse för medborgarna
och den lokala bygden.
I Ljungbyhed behöver torget och Storgatan en
rejäl uppfräschning. Vi i SD Klippan anser att kommunen ej får glömma bort våra småorter.
I Klippan är det viktigt att vår stadspark får en
uppdatering. Den perenna gången vid kyrkan
behöver nya växter/blommor och lekplatsen
behöver bli handikappanpassad. Parken behöver
bättre belysning så de som vistas där upplever
tryggheten.
Då kommunen började med p-skiva har det uppstått problem med parkeringsmöjligheter.
Det är för kort parkeringstid på vissa platser samt
alldeles för få parkeringsplatser. Vi i SD Klippan ser
fram emot ett parkeringshus på ICA Näras parkering.

Ett annat problem vi har i kommunen är just
svartfåglarna. Fåglarna smutsar ner på trottoarer
samt drar upp skräp ifrån papperskorgarna. Det
kan vara väldigt komplicerat att lösa detta
problem. Fåglarna lär sig vem som är kommunjägare och att skjuta upp i luften i flocken kan
generera i ett fåtal skjutna fåglar. Fåglarna är även
fredade under vissa tider på året. Det enda som
hjälper är att plocka ner bon ifrån träden.

Tack för ordet!
Gruppledare tillika oppositionsråd.
Sverigedemokraterna Klippan yrkar bifall till
budgetförslaget i sin helhet.

Gruppledaren har ordet

Budgetförslag 2021
Resultatbudget

2020 2020 inkl KB 2021
305,4
305,5
311,5
-1256,4
-1269,8 -1301,3
-50,2
-50,2
-59,3
-1001,2
-1014,5 -1049,1

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter, utjämning mm
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
RESULTAT FÖRE EXTR. ORD. KOSTNADER

1022,1
2,8
-3,3
20,40

1040
2,8
-3,3
25,00

1061,1
2,8
-4,4
10,40

Extraord poster
Årets resultat
Procent bidrag och skatter
Mål 2% på skatter och bidrag

0,00
20,40
1,996%
20,4

0,00
25,00
2,4%
20,8

0,00
10,40
1,0%
21,2

Behov av upplåning
Avskrivningar + årets resultat
Investeringar
Behov nyupplåning
Nyupplåning

311,5
-1294,25
-59,3
-1042,05

Bokslut
2019
-108,9
-2,1
-49,9
-422,2
-347,0
-0,8
-930,9
968,1
37,2

Budget
2020

Budget
2020 inkl
KB

-118,3
-3,2
-51,6
-436,2
-363,5
-0,8
-973,6
994,0
20,4

Budgetförslag 2021

-122,8
-3,2
-51,5
-433,3
-365,6
-0,8
-977,2
1.002,2
25,0

Kommunens
Budget Förslag
2021
-127,1
-3,2
-51,5
-443,8
-364,6
-0,9
-991,1
1.001,5
10,4

2022
2023
317,7
324,1
-1313,0 -1339,4
-68,9
-75,9
-1064,2 -1091,2

1061,1 1088,9
2,8
2,8
-4,4
-6,5
17,45 21,00
0,00
17,45
1,64%
21,2

69,70
267,30
197,60
200,00

Nettobudget per nämnd

mnkr
Kommunstyrelse
Plan- och byggnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Barn- och Utbildningsnämnd
Socialnämnd
Revision
SUMMA VERKSAMHET
Finansförvaltning
ÅRETS RESULTAT

Budget Förslag
SD Klippan
2021

0,00
21,00
1,9%
21,8

0,00
22,40
2,0%
22,4

76,75 85,20
267,30 213,50
190,55 128,30
200,00 130,00

98,30
75,20
-23,10
0,00

SD Klippans budget förslag 2021
Förändring
-5,0
2,0
3,0
0,0

Ram/nämnd
-127,10
-3,20
-46,50
-445,80
-367,60
-0,90
-991,1
1.001,5
10,4

1117,7
2,8
-6,9
22,40

Effektiviserings
Krav % per
förvaltning

0,64
0,02
0,28
2,21
1,81
0,00

SD
förslag
Ny ram
-126,29
-3,20
-46,37
-435,95
-360,95
-0,90
-973,65
1.001,50
17,45

Sverigedemokraterna Klippans
budgetvision kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Inflyttning

Kommunstyrelsen i en svensk kommun är
formellt den nämnd i kommunen som ansvarar
för samordningen av arbetet i alla nämnder i
kommunen.

Klippans kommun bör aktivt uppmuntra inflyttning av personer som bidrar positivt till kommunens ekonomiska utveckling som ett sätt att
stärka kommunens ekonomi. Samtidigt bör kommunen minimera inflyttningen av personer som
riskerar att bli en belastning för kommunen.
SD Klippan anser att det bör upprättas en policy
för vårt kommunala bostadsbolag i kommunen. I
denna policyn ska det bl.a. vara att man har en
styrkt inkomst som inte innebär försörjningsbidrag.

De uppgifter som åligger kommunstyrelsen
kräver relativt avancerade fackkunskaper på en
rad områden. Kommunstyrelsens politiker har
därför en tjänstemannaorganisation till sitt förfogande, bestående av b la ekonomer, jurister, samhällsplanerare, kvalificerade utredare och specialister mm.
Vi ser också att det är viktigt att både personal och
chefer får rätt kompentens. Vi ser positivt på
utbildningar. Detta för att det kommer ny personal samt att de som varit med ett tag behöver ny
kunskap.
Upphandling
Kommunledningskontoret bör se över upphandlingsrutinerna och aktivt försöka stödja upphandling av varor och tjänster från närområdet. Vidare
är det självklart att i varje upphandling ställa krav
på att alla som utför upphandlade arbeten i, eller
för, kommunen kan prata svenska på en nivå motsvarande åtminstone godkänt avgångsbetyg från
grundskolan.

Välfärd
Den som vill ta del av välfärdstjänster ska också
bidraga till dessa. I Klippans kommun ska man
arbeta om man kan arbeta och detta ska gälla
alla. Det ska finnas en tydlig koppling mellan
försörjningsstöd och krav på jobbsökande eller
kompetenshöjande verksamhet. Samtidigt ska
alla som söker stöd i kommunen få ett bemötande med respekt. I Klippans kommun ska vi ha ett
bra samarbete mellan Arbetsförmedlingen och
företagen i kommunen för att få ut fler personer
som är beroende av bidrag ut i eget arbete för att
bli självförsörjande.
I Klippans kommun prioriterar vi arbetet med
barn och unga. Barn måste få bli sedda och få
möjlighet att växa som individer. Utbudet av
stödverksamheter för unga och det förebyggande arbetet ska ses som en investering för framtiden. Socialtjänsten och skolan har ett särskilt
ansvar att samarbeta för att barn inte ska hamna i
utanförskap. Barnen och de unga ska redan från
tidig ålder lära sig det demokratiska systemet och
hur det svenska samhället fungerar.
All personal som arbetar med barn och ungdomar inom samtliga kommuner ska kunna uppvisa
utdrag ur belastningsregistret, som visar att man
inte tidigare gjort sig skyldig till övergrepp mot
barn. För att erhålla ekonomiskt stöd ska även
arrangörer av frivilligverksamhet för barn och
unga vara skyldiga att försäkra sig om att ingen
vuxen inom verksamheten begått brott riktade
mot barn.
Välfärdstjänsterna är kärnverksamheter som vi
värnar om. Både för äldre och funktionshindrade
ska fokus ligga på bra bemötande och möjlighet

Kommunstyrelsen

Anställda

Våtmarker

Anställda i kommunen ska inte på sin arbetstid få
manifestera sin politiska och/eller religiösa tillhörighet. Exempelvis ska inte klädesplagg med
iögonfallande politisk text eller symboler få förekomma. Inte heller ska slöjor eller andra religiösa
plagg få bäras. Avbrott under arbetstid eller
lektionstid av religiösa skäl, till exempel bön, ska
inte vara tillåtet, inte heller frånvaro från vissa
skolaktiviteter på grund av religiösa eller
kulturella skäl.

Vi ser också ett ansvar att man arbetar med att
anlägga nya våtmarker och dagvattenmagasin.
Lokalt utnyttjande av dagvatten (LUD), som innebär ett direkt omhändertagande av dagvattnet
för att brukas på plats till olika ändamål liksom
bevattning mm.

Grundläggande för hela den kommunala verksamheten är att vi tar ansvar för skattebetalarnas
pengar och gör nödvändiga prioriteringar inom
ramen för det ekonomiska utrymmet som skatteintäkterna ger oss. Därför är vår huvuduppgift att
hela tiden hitta effektiva lösningar och samordningsvinster inom vår egen verksamhet.
Samma krav på kunskaper i svenska språket ska
också gälla kommunens egen personal, varför
detta även ska vara en naturlig del av kommunens anställningspolicy. Vidare anser vi att kunskap och kompetens skall vara avgörande för vem
som får ett arbete inom kommunens olika verksamheter, varken positiv eller negativ särbehandling ska förekomma. Kommunens personal ska
bestå av de personer som har högsta tillgängliga
kompetens.
Alla mål som baseras på kön, etnicitet eller andra i
sammanhanget ovidkommande faktorer kan och
ska således slopas.

Under det senaste seklet har nästan en fjärdedel
av Sveriges ursprungliga våtmarker försvunnit.
Störst andel har gått förlorad i slättlandskapen i
södra Sverige, och i Skåne och Mälardalen finns
bara omkring en tiondel av den ursprungliga
våtmarksarealen kvar. Merparten av de våtmarker
som finns kvar är i varierande grad påverkade av
mänskliga ingrepp.
Många våtmarker är omgivna av redan exploaterat land vilket gör dem sårbara och känsliga för
förändringar, och i samband med att tätorter
byggs ut och ny infrastruktur anläggs riskerar
många våtmarker att försvinna.
Ett relativt nytt hot mot våtmarkerna är klimatförändringarna. Stigande temperaturer och ändrade
nederbördsmönster skapar störningar i ekosystemen och ändrar förutsättningarna för arter
knutna till dessa habitater.

Infrastruktur
För att främja in- och utpendling samt boende i
kommunen är det en fortsatt viktig fråga att prioritera utveckling av all infrastruktur.
Under årtionden har svenska regeringar underfinansierat och skjutit upp nödvändigt underhåll
av vår gemensamma infrastruktur. Kortsiktiga
ekonomiska behov har gått före långsiktighet,
vilket lett till en enorm underhållsskuld.
SD Klippan vill att vägarna håller hög kvalitet och
att landets infrastruktur utvecklas och underhålls
effektivt. Vi lägger ingen ideologisk värdering i
olika trafikslag och lösningar, utan ser pragmatiskt på utbyggnad, användning och fördelning
mellan transportsätten. Vi inser att olika lösningar
behövs för olika situationer, och att förutsättningarna skiljer sig stort mellan norr och söder, storstad och landsbygd.

Kommunstyrelsen

Vikten av bin
Nästan all den föda vi människor äter är beroende
av pollinering, det vill säga att insekter som bin,
humlor och fjärilar besöker blommor så att
befuktning kan ske. Honungsbin, eller tambin, är
alltså viktiga för att vi ska få mat på bordet. Som
bonus får vi också honung, pollen och vax.
Honungsbin bor i kupor eller samhällen där det
finns en drottning, arbetsbin (honor) och drönare
(hanar). På sommaren, när det är som mest bin i
kupan, finns det 60–80 000 bin i ett samhälle.
Honungens lukt, smak och färg beror på de blommor som bina hämtat nektar från.
För att samla in ett kilo honung flyger bina en
sträcka som motsvarar sju varv runt jorden!
Så hur skulle vår frukost se ut om bina inte fanns?
Det blir en tallrik fil men inte så mycket. Detta för
att korna behöver klöver och för att det ska finnas
behövs bi.
Müsli kan du ha i filen men ingen müsli med
torkad frukt i. Ingen marmelad, inget kaffe, ingen
juice och inget bregott på smörgåsen. Dvs en
relativt torr och tråkig frukost.
Vi i SD Klippan yrkar följande:
- Plantera blommor, buskar och träd som gynnar
honungsbin, vilda bin och humlor, till exempel
olika Salix-arter.
- Slå offentliga gräsmattor, ängsmark, vägrenar
och kanterna längs cykelbanor först efter att
nektar- och pollengivande blommor blommat
över.
- Minska användningen av kemiska bekämpningsmedel på kommunal, företagsägd och
privat mark.
- Sätt upp insektshotell och anlägg grus- och
sandbäddar (de flesta vildbi arter bor i torra slänter).

Kommunstyrelsen

Kortfattat
SD Klippan vill följande:
Att göra en inventering av kommunens gatunät för att förbättra underhållet.
Att för allas trygghet satsa på utökad gatubelysning på utsatta platser.
Att kommunen prioriterar kärnverksamheterna.
Pensionsskulderna får inte förskjutas på kommande budgetar eller generationer,
utan måste tas med i varje budget, beaktas ekonomiskt och även anpassas efter
den verkliga situationen.
Kommunen ska inte tillåta byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller
annan karaktär som kraftigt avviker ifrån svensk eller västerländsk
byggnadstradition.
All personal som arbetar med barn och ungdomar inom kommunen ska kunna
uppvisa utdrag ur belastningsregistret som visar att man inte tidigare gjort sig
skyldig till övergrepp på barn.

SD Klippan yrkar följande:
Att se en levande landsbygd med satsningar på våra byskolor samt skapa bra
miljöer vid våra vandrings- och cykelleder, badplatser och övriga
fritidsanläggningar.
Den offentliga konsten ska ha en folklig förankring och på ett tydligt sätt lyfta fram
det nationella och lokala kulturarvet.
Att Kommunen ska anordna utbildning i svensk rättighetslagstiftning för nyanlända med bristande kunskaper om vilka rättigheter det svenska samhället erbjuder.

Kommunstyrelsen

Sverigedemokraterna Klippans
budgetvision för Socialnämnden

Socialnämnden

Våra äldre

Nämnden ansvarar för vård och omsorg till äldre
och funktionshindrade samt stöd, råd och vård
inom individ-och familjeomsorgen inom tilldelad
ram utifrån de krav som lagstiftningen anger
samt i enlighet med de riktlinjer och mål som
kommunen fastställer.

Alltför många äldre tvingas idag leva i ensamhet
och isolering och en allt större del av vårdansvaret
har av ekonomiska skäl lämpats över på de äldres
anhöriga.

Försörjningstöd
SD Klippan respekterar var och ens livsval och vi
är beredda att se till att den som behöver kommunens råd och bistånd också får det.
Kommunens socialförvaltning ska ha kompetens
och hög beredskap för att kunna möta den enskilde på ett professionellt sätt när hjälpbehov uppstår. Allt arbete inom socialtjänsten ska genomsyras av respekt och empati i relation till klienten.
Den som behöver akut hjälp ska ha rätt att träffa
en socialarbetare senast dagen efter första kontakt. Försörjningsstöd ska alltid ses som en tillfällig lösning på ett akut problem. Försörjningsstödet ska kopplas till krav på klienten att aktivt
medverka till att komma ur sin problemsituation.

Äldre invandrare
Äldre invandrare, som på grund av ålder, demens
eller andra orsaker tappat förmågan att förstå och
kommunicera på svenska ska om förutsättningar
finns kunna få vård på sitt modersmål. Personalrekrytering till avdelningar för äldre invandrare som
mist sitt andraspråk ska dock ske på basis av
relevanta språkkunskaper och inte etnisk
bakgrund.
Behoven hos denna grupp av äldre invandrare
ska inte få användas som ett rättfärdigande för att
diskriminera etniska svenskar genom allmänna
regler om etnisk kvotering och positiv särbehandling av invandrare, vilket ofta sker idag.
Rätten att kunna förstå och bli förstådd av sin
omsorgsgivare ska självklart också omfatta äldre
svenskar. Invandrad äldrevårdspersonal med
bristande språkkunskaper ska erbjudas kontinuerlig språkutveckling och kraven på kunskaper i
svenska, svensk kultur och historia ska höjas vid
nyanställning.

Socialnämnden

Kraven och biståndsbedömningarna för att erhålla plats på särskilt boende måste bli mänskligare.
Det bör även i högre grad vara möjligt att sambo
med sin livspartner även om denna i grunden inte
är i samma behov av seniorboende.
Att efter årtionden tillsammans behöva leva separerade visar sig i många fall kraftigt gå ut över
individernas psykiska hälsa.
Studier visar att äldre mår både psykiskt som
fysiskt bättre av att vistas i miljöer med barn. Det
finns fördelar med att kombinera äldreomsorg
med barnomsorg varför trygghetsboenden med
fördel kan placeras i närheten av förskolor och
skolor.
Rutiner för att sitta vak hos en vårdtagare under
livets allra sista timmar ska finnas och vara en
självklarhet så att både vårdtagaren och deras
anhöriga kan känna sig trygga.

Sprinkler

Hemtjänsten

Införandet av sprinkler på äldreboenden bör uppmärksammas eftersom det i större utsträckning
kan rädda liv på äldre än vanliga brandlarm. Detta
har enligt räddningsverket visat sig, då äldre
oftast har svårt att röra sig, vilket givetvis även
gäller handikappade.

Kommunen ska ha en väl utbyggd hemtjänst,
som tilldelas i form av tid och inte i uppgifter.
Detta för att öka de äldres valfrihet och inflytande
över sin omsorg och till exempel göra det möjligt
för de äldre att en viss vecka välja bort dammsugningen för att istället få hjälp med matlagningen
eller ha ett samtal över en kopp kaffe.

Vid nybyggnation byggs det med sprinkler som
standard men på befintliga boenden finns det
oftast inget sprinklersystem. Samtidigt finns det
numera bra och prisvärda lösningar på marknaden som är godkända, så någon större kostnadsfråga är det inte tal om.
SD Klippan anser därför att kommunen ska införa
godkända sprinklersystem i alla äldreboenden
där det idag saknas.
I syfte att skapa en trygg omsorg ska kommunen
eller motsvarande vårdgivare begära utdrag ur
belastningsregister vid nyanställning av personal
inom dessa verksamheter.

Trygghetslarm
Avgifterna för trygghetslarm ger sällan några
större intäkter till kommunerna efter att administrationskostnaderna räknats av. För många äldre
med dålig ekonomi kan dock dessa pengar ha
stor betydelse. Då en trygg ålderdom efter ett liv i
arbete ska vara en självklarhet bör denna och
andra avgifter inom äldreomsorgen hållas så låg
som möjligt eller slopas helt.

Socialnämnden

Att inte veta vem som kommer på besök och ständigt behöva möta nya ansikten är en källa till oro
och otrygghet för många äldre. Därför ska tjänstgöringsscheman delges brukarna i så god tid som
möjligt och antalet personal som besöker äldre
ska hållas till ett minimum.
De äldre förtjänar ett likvärdigt liv oavsett om de
bor hemma eller på äldreboende. Socialstyrelsen
rekommenderar en nattfasta på max 10–11
timmar på äldreboenden. Vi anser att rekommendationerna även bör gälla de som bor hemma och
har hemtjänst. Regelbundna kontroller för att
mäta nattfastan är därför nödvändigt för att
kunna säkerställa efterlevnaden av rekommendationerna.
För att spara in tidsödande och kostnadskrävande
resor till och från hemtjänstcentralen efter
brukarnas nycklar bör samtliga kommuner
snarast möjligt införa digitala låssystem som kan
öppnas, till exempel med koder från en mobiltelefon som personalen alltid har med sig. För att
minska risken för att skrupelfria ligor tar sig in hos
äldre genom att uppge sig vara från hemtjänsten
ska en särskild legitimation införas som hemtjänstpersonalen uppvisar innan de släpps in i
bostaden.

Missbruk
Missbruk bland vuxna är starkt sammankopplat
med sociala problem, låg utbildning, arbetslöshet, hemlöshet och social utsatthet. Genom satsningar på Komvux, ökad tillgänglighet och sociala aktiviteter på mötesplatserna kan utvecklingen
vändas och kostnaderna minskas.
Likaså kan vårdkostnaderna per individ även
minskas genom effektivare samarbete med andra
kommuner och Landstinget. Utgångspunkten
skall vara på förebyggande insatser som motverkar att en person hamnar i sårbara livssituationer
där behov av vård uppstår.
Föreningslivet fyller också en viktig nyckelroll i
kampen mot att vuxna hamnar i missbruk och
tvingas in i åtgärder mot missbruket. Efter
genomförda behandlingar ska uppföljningar
prioriteras för att motverka återfall.
Mer information om satsningarna finns under
prioriteringar i respektive nämnd. En stor andel av
besparingen bygger på att delar av vården tas
hem till egen regi. Vår årsplan bygger även på en
lägre befolkningsökning än tidigare år vilket
också minskar ökning i behovet av
Funktionsnedsatta
De funktionsnedsatta är ingen homogen grupp.
Varje individ har olika förutsättningar och behov
beroende på handikapp. Det finns en rad lagar
som reglerar de funktionsnedsattas situation och
som kommunen har att åtfölja. Sverige åtog sig
2010 att leva upp till FN:s standardregler för att
tillförsäkra funktionsnedsattas möjligheter att
kunna delta fullt ut i samhället. För att förverkliga
detta ska kommunen ha ett handikappolitiskt
handlingsprogram, som ska upprätthållas och
beaktas i samhällsplanering och lokala ordningsföreskrifter.
Alla kommunala verksamheter berörs av denna
målsättning. Delaktighet och tillgänglighet ska
vara grundläggande för kommunens handikappolitiska arbete. Kommunens information, hemsidor, verksamhet samt fysiska och pedagogiska
miljö ska vara tillgänglig för människor med olika
funktionsnedsättningar. Genom föreläsningar,
temadagar och internutbildningar ska kommunen sprida kunskap om olika handikapp och de
funktionsnedsattas situation.
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Barn och ungdomar
Barn och ungdomar är kommunens framtida
medborgare. Det är en oacceptabel utveckling att
behovet för vård av barn och unga, samt kostnaderna för dessa, har ökat radikalt de senaste åren.
Detta hänger ihop med den höga arbetslösheten
och utanförskapet som råder i kommunen. Med
tidigt insatta åtgärder och kunskap hur man upptäcker tidiga riskbeteenden, behandling, stöd,
boende, utslussning, öppenvård och anhörigbehandling kan man minska kostnader för samhället och individen innan skola och vuxenålder.
Ett nära samarbete mellan olika parter som sjukvård, skolor och en värdefull fritid är extremt
viktigt för att lyckas som vuxen. Barn och ungdomar som även efter tidigare insatser och åtgärder
hamnar under Socialnämndens ansvar ska bemötas av service med hög kvalité och goda förutsättningar för återhämtande. En stor andel av besparingen bygger på att delar av vården tas hem till
egen regi.
Vår årsplan bygger även på en lägre befolkningsökning än tidigare år vilket också minskar ökning
i behovet av vård. Det ska också sägas att det är
svårt att förutse besparingar inom detta område
så vi vill vara tydliga med att barnperspektivet
alltid ska beaktas.

Kortfattat

SD Klippan vill följande:

Att försörjningsstöd/ekonomisk bistånd ska alltid ses som en tillfällig lösning på
ett akut problem.
Att försörjningsstödet/ekonomisk bistånd ska kopplas till krav på klienten att aktivt
medverka till att komma ur sin problemsituation.
Att kommunen ska förbättra möjligheten till att sambo med sin livspartner
på seniorboenden.
Att kommunen bör erbjuda kostnadsfri friskvårdsträning för äldre.
Att personalstyrkan utökas inom hemtjänsten så det blir bättre kontinuitet.
Att hemtjänstpersonal ska ha särskild legitimation.
Att personer med funktionsnedsättning får det stöd som behövs,
LSS, och ges möjligheter till goda levnadsvillkor.
Att kommunen ska erbjuda kvalificerad rådgivning i svåra livssituationer.
Att kommunen ska införa rök- och alkoholförbud på samtliga HVB-hem.
Att i syfte att skapa en trygg omsorg ska kommunens vårdgivare begära utdrag ur
belastningsregister vid nyanställning inom dessa verksamheter.
Att om misstanke angående åldersbedrägeri så skall det per automatik anmälas
till berörda myndigheter.

SD Klippan yrkar följande:
Att kommunen ska införa godkända sprinklersystem i alla äldreboenden.
Att kommunen ska erbjuda kostnadsfria trygghetslarm.
Att kommunen ska införa digitala låssystem som underlättar för vårdpersonalen.
Att all personal som anställs inom förvaltningen ska kunna svenska språket flytande
i tal och skrift för att säkerställa tryggheten.

Socialnämnden

Sverigedemokraterna Klippans
budgetvision för
Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden
Vi i SD Klippan anser att skolan i kommunen framförallt grundskolan har blivit ett vänsterliberalt projekt
som har tappat kontrollen.
Pressen på elever och lärare har ökat och så även den
psykiska ohälsan i skolan.
Vi ser också att segregationen ökat kraftigt och konsekvensen av 2015 och framåt extremt höga invandring
har slagit undan benen på vår skola.
Vi måste fokusera på en väldigt tydlig integration för
att ta bort det ”vi och dom samhälle” som skapats. Där
det hålls tydliga regler och riktlinjer för skolan.

Förskola och barnomsorg
Skolstarten börjar i förskolan
Förskolan är en oerhört viktig del av det svenska
skolsystemet. Det är där våra svenska skolbarn
lägger grunden till sin framtida inlärning, vilket direkt
avgör hur deras framtida skoltid kommer att
fungera och hur hela deras framtid kommer att gestalta sig.
Förskolan ska förbereda barnen för
grundskolan så att skolstarten ska gå så smidigt som
möjligt. Det är också viktigt att barnen får vara
barn, leka och ha roligt. Den fria leken ska dominera
verksamheten men språklig och social
utveckling är mycket viktiga uppdrag för förskolan.
Barnen ska träna sig på de grunder som sedan
underlättar ren läsinlärning. Många barn saknar manliga förebilder i dag, därför är det en fördel om
det även arbetar män på förskolorna. Förskollärarna
har det pedagogiska ansvaret i förskolan.

Pedagogisk omsorg (Dagmammor)
Vi vill att man tar steget tillbaka till traditionell skola.
Vi ser att Finland levererar en av världens bästa skolor
och dem använder sig av en svensk modell vi hade för
många år sedan som vi lämnade, och därefter har
skolan blivit av ett försöksprojekt där man famlar lite i
blindo, där personal och elever blir lidande.
Vi vill satsa mer på musik och kultur i skolan för att
bygga gemenskap.
Vi ser även här tillbaka på när skolan förr hade mer
musik, teater och kultur i skolan. Det gjorde så att
barnen fick uttrycka sig genom fantasi och humor.
Då arrangerades föreställningar efter skoltid med
uppträde med mera.
Det arrangerades även temakvällar, julensambler,
brännbollsturneringar och mycket mera. Dessa saker
gjorde så att föräldrar och lärare lärde känna varandra
bättre och detta skapade även förståelse sinsemellan.
Det finns en del skolor som har kvar detta tänk och
dem ska ha en stor eloge för det.
Genom dessa förslag så kan vi utöka kontakten mellan
skolan och föräldrarna för att bygga bättre förståelse.
Vi måste få tillbaka glädjen för alla parter när det gäller
skolgången.
Vi vill även att man håller hårt i att man utför konsekvensstegen. Där föräldrar blir kontaktade när man
bryter mot skolans regler. Skolan ska ansvara för lärandet och regler och vårdnadshavare för fostran. Tydliga
regler och kosekvenser skapar en lugnare skola.

Vi i SD Klippan anser att dagbarnvårdarna har stor vikt
och betydelse i valfriheten när man ska välja placering
av sitt barn.
Många föräldrar har ingen möjlighet på grund av
ekonomiska skäl att kunna vara hemma och måste i
ett tidigt skede återgå till arbetet trots barnets låga
ålder. Vi anser då att dagbarnvårdarna är ett utmärkt
komplement för att kunna ge barnet en trygghet i
familj- och hem-miljö. Många barn har svårt att anpassa sig i stora grupper på förskolor och behöver känna
trygghet i en hem-miljö. Vissa föräldrar jobbar långa
dagar eller långt hemifrån och lämnar sina barn på
förskolan 06.30 och hämtar så sent som 17.30 på kvällen och för ett barn som är 1-5 år gammal är detta
många timmar på en dag i en icke hemmamiljö. Vi
anser att dem första åren i livet är dem viktigaste för
barnen när det gäller deras trygghetsfråga.
I sådana här lägen anser vi att dagbarnvårdarna är ett
ypperligt koncept för dessa barn.
Det vi vill utveckla är en ansvarig för fripedagogisk
omsorg som jobbar med att utveckla och förbättra
denna avdelning. Vi vill se ett ännu bättre samarbete
mellan förskolan och fripedagogisk omsorg, så dem
kan växa och komplettera varandra för barnens bästa.
Vi vill även se över möjligheterna för fortutbildning för
fripedagogisk omsorg för att ständigt utveckla möjligheterna inom kunskap och merit.
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Högst 15 barn per barngrupp

Heltidsanställning

Ett riktmärke om högst 15 barn per barngrupp i
förskolan skall gälla.
En mycket viktig del i en fungerande förskola är att
antalet barn per grupp inte överstiger det maxantal
som krävs för att garantera en god omsorg. Under
2013 tog skolverket bort sin rekommendation om
maximalt 15 barn per förskolegrupp för att återigen
införa denna rekommendation året därpå. Att på
detta sätt ta bort och återinföra en viktig rekommendation inger osäkerhet och därför vill vi att denna
rekommendation står fast under tid. Vi vill erbjuda en
förskola med god kvalité och en arbetsmiljö för personalen som är både stimulerande och trivsam. Detta är
viktigt inte minst när det gäller att få förskolläraryrket
attraktivt. Vi vill därför bibehålla en kommunal rekommendation om maximalt 15 barn per barngrupp

SD Klippan vill utöka möjligheterna till heltidsanställning för förskolepersonalen. Att kunna arbeta heltid
om man så vill är en viktig jämlikhetsfråga, främst för
kvinnor. Genom att ge utökade möjligheter till heltid
för förskolepersonal ökar vi antalet arbetstimmar och
personaltätheten inom förskolan, samtidigt som vi
erbjuder de som vill arbeta heltid möjligheten att göra
det. Detta anser vi kommer att stärka attraktiviteten
för förskolläraryrket.

Fler vuxna i skolan

Skola fri från politiska trender

Det är i dag obligatoriskt med rastvakter, vilket på
många skolor har ökat tryggheten. Samtidigt har våld
och hot blivit vanligare på vissa skolor. Också lärarnas
arbetsmiljö har försämrats kraftigt på många håll.
Samtidigt har lärarnas arbetsbelastning ökat, främst
på grund av ökad administration och ett ökat socialt
ansvar för eleverna. Det finns också rapporter om
ökad psykisk ohälsa bland elever.

All undervisning och planerad verksamhet ska vara
evidensbaserad eller åtminstone inte strida mot
tillgänglig evidens och beprövad erfarenhet. En disciplin som starkt ska ifrågasättas på dessa grunder
är vissa former av genuspedagogik och liknande verksamheter där man försöker ändra barnens naturliga
beteende. Att vi kritiserar extrema former av genuspedagogik innebär självklart inte att vi ska tvinga in barn
i traditionella könsstereotyper. Det innebär däremot
att vi låter barn utvecklas i den riktning som faller dem
naturligt, vilket håll detta än blir. Inte heller ska politiska trender eller aktuella flugor få genomslag i förskolepedagogiken. Partipolitik ska utövas på de demokratiska arenor som är avsedda för detta, vilket inte är
landets utbildningsanstalter.

För att komma tillrätta med dessa problem vill vi
projektanställa pensionärer med ett brinnande intresse för ungdomar och som har livserfarenhet och som
kan verka som mentor åt barnen på skolan. Då får vi
fler vuxna runt skolbarnen och vi får också personal
som avlastar lärarna med kringuppgifter som stjäl tid
från kärnuppdraget. Detta kommer också öka chanserna att någon vuxen upptäcker och tar tag i elever
som mår dåligt i tid.

Den fria leken ska dominera på förskolan
Den fria leken ska dominera på förskolan men också
skolförberedande undervisning ska ingå i verksamheten. Självklart ska den fria leken dominera verksamheten inom förskolan. I den fria leken tränar sig
barnen på social kompetens, samarbete, kreativitet
och initiativförmåga. Dessutom måste barnen känna
att tiden i förskolan är rolig och stimulerande. Utöver
detta ska förskolan vara skolförberedande med
språklig och motorisk stimulering. Att förskolebarnen
utvecklar sin språkliga förmåga är grundläggande för
en lyckad skolstart. Även andra mycket viktiga skolförberedande inslag, som att sitta still, bygga med olika
material, enklare räkneövningar etc. ska vara återkommande inslag i förskolans verksamhet.

Skollagen 2010 kap 1 - 5 §

”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet”

Modersmålsundervisningen ska avskaffas
I stället för att erbjuda modersmålsundervisning för
barn med utländsk härkomst ska dessa resurser satsas
på att ge extra träning i svenska språket. Det är svenska språket barnen ska lära sig för att fungera i samhället och bli anställningsbara i vuxen ålder.
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Östra-Ljungby

Färingtofta skola

Vi i SD Klippan vill att man utvecklar den befintliga
skolan i Östra-Ljungby till ett dubbel parallelligt
mellanstadie 4-6. Vi vill att man köper mark mellan
Östra-Ljungby och Stidsvig på cykelstigens sida. En
mark som bär stora möjligheter för utveckling och
expandering. Här vill vi att man bygger en ny skola för
F-3 som också är dubbel parallellig. Tack vare tomtens
storlek så kan denna skola växa i takt med
Östra-Ljungby växer och möjligheten för ett mellanstadie och även kanske ett nytt högstadie kan växa
fram i takt med att orten växer.
Och det bästa av allt är att barnen har nära ut till naturen för aktiviteter.

Vi i SD Klippan vill att man utvecklar Färingtoftaskola.
Vi vill att detta blir en pliktskola, där man hänvisar dem
som inte kontinuerligt följer skolans lagar och regler.
Där specialpedagoger jobbar intensivt för att bryta
ner deras normer och rättar till deras liv, så dem får
möjlighet till en gymnasiebehörighet och en bra framtid. Samtidigt skapar vi en studiero och trygghet till
övriga elever som sköter sig på våra skolor. På detta
sätt skapar man en tydlig konsekvens. Regler är till för
att följas och det är viktigt att alla upprätthåller detta
på skolan och dess område.

Närproducerade råvaror
Ljungbyhed
Ljungbyhedskolan måste moderniseras och anpassas
för dagens situation och även ses över så att vi är
förberedda för framtida prövningar och krav.

Matkvalitén är oerhört viktig för såväl förskolebarn
som för vuxna. God matkvalitet påverkar vårt välbefinnande och vår prestationsförmåga genom hela livet.
Matkvalitén påverkar dessutomutvecklingen av barns
hälsa och fysiska mognad. Inte minst viktigt är att vårt
val av mat påverkar miljön och vårt öppna landskap.
För att få bästa möjliga matkvalitet vill vi att det satsas
på att bygga om mottagningskök till tillagningskök,
där maten tillagas på plats. Helst ska inga halvfabrikat
användas i köken, utan istället ska maten tillagas på
närodlade råvaror

Vedby Skola
Vi vill att man gör satsningen snarast på Vedby skola
som sagt och lovats i flera år, men som aldrig blivit av.
Vi ser att söktrycket har ökat på våra mindre enheter
som ligger utanför våra tätortsområden.
Detta ser vi som stor positivitet inom SD Klippan. Samtidigt vill vi också se till så att skolan och personalen
har dem resurserna som krävs för att klara av detta.

Socioekonomiska stödet
Vi vill att man ser över reglerna när det gäller det
socioekonomiska stödet till skolorna.
Vi anser att den i dagens utförande strider emot lika
skola principen. Där dem skolorna som tar emot flest
nykomna invandrare får större delen av beloppen.
Många av dessa skolor som får störst del klarar inte ens
av dem stora påtryckningarna och blir hårt drabbade.
Samtidigt blir dem mindre enheterna hårt ansatta
pågrund av mindre ekonomiska stöd.
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Vi i SD Klippan vill satsa mer på teambuilding och
ledarskap och en nutida anpassad friskvård för att
försöka stävja den psykiska ohälsan hos personalen.
Man ska trivas och älska att gå till sitt jobb.

sig längre ner på trappan och bidra med återkoppling.
Ingen lärare ska kunna klättra till toppen av trappan
utan att ha tagit ansvar på respektive nivå – för att
komma till toppen av trappan krävs att du som lärare
deltagit i de team som skickats till skolor med sämre
resultat.

Vi vill även att man erbjuder möjligheten till fortutbildning inom verksamheten. Vi anser att bra personal
som vill, ska få möjlighet att växa i sina kunskaper.
Dem ska erbjudas möjlighet till utbildning på distans
med mera.
Organisationen måste börja planera i god tid för
möjligheten till att ersätta avgående personal och
chefer.

För att kunna komma i fråga till ett team, ska det
krävas att man har avancerat till de högre nivåerna
i trappan, och har mycket god kunskap och erfarenhet
i rollen som lärare och ledare.
Teamets uppgift blir att hjälpa till att styra upp strukturen och utbildningen i skolan. Detta för att
vända resultaten – samtidigt som den personal de
ersatt får gå bredvid för att lära sig.

Vidareutbildning av lärare ska ske regelbundet så att
lärarna får ökad kompetens, inte bara vidmakthåller
den kunskap de fick under sin lärarutbildning. Vi
föreslår att denna vidareutbildning organiseras på två
nivåer en basnivå och en mer avancerad nivå.

Lönen är en del för att öka attraktionskraften till
läraryrket, och en god individuell lönesättning är
därför viktig. För varje steg som läraren tar uppåt i
lönetrappan följer ett större ansvar, och därmed
också en löneökning som motsvarar detta. Lärare kan
självklart välja att lägga sig på en lägre
ambitionsnivå där både ansvar och lönenivå stannar
på denna lägre nivå.

Lärare och fortutbildning

Lärare som inte önskar avancera i karriärtrappan, men
vill få mer kunskap i sitt ämne, genomför vidareutbildning på basnivå. Lärare som önskar få djupare kunskaper men även önskar få möjlighet att framöver bli
mentorer för nyare kollegor, genomför den fördjupade utbildningen.

Denna genomförs externt på högskola/universitet.
Efter avslutad utbildning blir läraren certifierad på en
ny högre nivå i utbildningstrappan. Detta karriärsystem för lärare gäller även gymnasiet och den
kommunala vuxenutbildningen.
Varje genomförd extern utbildning som enskild lärare
genomfört ska innebära att han/hon därefter kommer
ett steg upp i en utbildningstrappa. Ett steg uppåt,
steget innebär också att läraren ifråga certifieras på
den nivån. För att få komma vidare uppåt i ”trappan”
krävs att läraren tar det ansvar som förväntas efter
genomförd utbildning.
Tanken är att denne ska stötta kollegor som befinner

Arbetsmiljö och ergonomi

Vi vill att man ser över alla enheter inom skolan i kommunen när det gäller arbetsmiljön och hur man kan
förbättra den ergonomiskt med mera.
Vi ser att klassrummens uppbyggnad är väldigt
inviduella och detta är på både gott och ont.
Vi ser lärare som har små skrivbord som ej är justerbara i höjd och dem har knappast något förvaringsutrymme. Elever sitter på låga stolar och bord som tvingar läraren att böja sig väldigt mycket och ofta.
Vi ser elever som sitter med ryggen mot tavlan och får
sitta skruvade i kroppen för att kunna följa med på
lektionen.
Vi ser att dem stora och nya enheterna har mycket
med sig av detta nytänk när det gäller ergonomi, men
vi ser att dem mindre enheterna och skolorna kommer
till glömska med detta.

Barn och utbildningsnämnden

Trygghet och säkerhet
Vi i SD Klippan vill att man satsar extra på just trygghet
och säkerhet. Det viktigaste vi har i vårt samhälle är
våra barn och då ska dem också kunna känna sig
fullkomligt trygga och säkra på sin skola.
Vi vill att man tittar över alla skolor med ett modernt
kommunikationssystem så man kan snabbt kan nå ut
med budskap till alla, alternativt bara i ett rum.
Vi vill ha något slags system som snabbt larmar
polisen om en obehörig har tagit sig in på området
och t.ex. kan skada barnen och personalen.

Arbetsmarknadsutbildningen
Arbetsmarknadsutbildningen är en viktig post och
måste satsas mer på och ses över hur det kan utvecklas mer. Arbetsmarknadsutbildningen har idag med
stark kompentens sett till att vår kommun får ut folk i
arbetslivet snabbt med olika behörigheter.
Utan deras effektivitet så hade troligen kommunen
suttit i en väldigt sämre ekonomisk sits.
Därför ser vi det som extra stor vikt att dem får mer
resurser för att fortsätta kunna bära upp detta ansvar
dem har.

Vi vill installera ett system som kan säkra barnen och
personal vid inrymning.
Vi vill ha bättre belysning utvändigt och kameror inne
på skolorna.

Särskolan och handikappsanpassning
När det gäller särskolan, så skulle vi vilja se över
möjligheten att utveckla deras resurser för att underlätta för barnen och personalen som jobbar med
detta.
Vi vill att alla våra grundskolor inom kommunen ska
ha handikappanpassade ytor både inomhus och
utomhus. Vi vill att alla lekplatsytor ska ha en handikappsanpassning.

Miljötänk och ansvarstagande
Vi vill att man utvecklar miljötänket mer på våra skolor,
där vi vill se över möjligheten att sätta upp solceller på
våra skolbyggnader.
Vi vill även på alla våra grundskolor se en grönare
utemiljö och odlingsytor, där barnen kan ha sina egna
odlingsplättar där dem kan odla grönsaker, frukt,
växter och kryddor. Detta skapar förståelse och
ansvarstagande hos barnen och även glädje att få
odla och se det växa.

Gymnasiet
Vi ser att det sker en stor ökning av sökande på våra
praktiska linjer och det är en stor fröjd.
Vi ser samtidigt en stor prövning med dem teoretiska
linjerna, framförallt med konkurrensen med dem
större städernas utbud.
Klippans kommuns gymnasieskola håller väldigt hög
klass, men vi hade velat se över olika alternativ för att
öka intresset att välja just vårt gymnasie istället för att
riskera förlora dem till konkurrerande skolor i andra
kommuner.
Vi hade velat sända ut att vi är intresserade av ett typ
eget Campus område med studentlägenheter för dem
som studerar i Klippan. Vi hade velat se ett sådant
område på gamla Optimera tomten.
Där hade det legat nära till skolan, tåg och bussstationen och även nära till centrum.
Om ett sådant studentboende hade funnits, så hade
intresset ökat och samtidigt hade vi stärkt vårt varumärke ännu mer. Det hade stärkt handeln ännu mer i
Klippan och det hade gynnat vårt näringsliv. Studenterna hade haft nära till vårt fantastiska föreningshus
Sågen, där dem kan aktivera sig i våra fina föreningar
som finns i vår kommun.

Barn och utbildningsnämnden

Kortfattat

SD Klippan vill följande:

Att man satsar mer på musik, teater och kultur i skolan
Att man utvecklar dagbarnvårdare istället för att avveckla.
Att man har en maxgräns på 15 barn per barngrupp i förskolan.
Att man handikappanpassar skolans lekytor med mera.
Att man monterar solceller på skolans byggnader.
Att man bygger studentboende i kommunen.
Att man skapar mer grönytor och egna odlingsytor på skolorna.
Att man ser över arbetsmiljön och ergonomin på alla kommunens skolor.
Att man erbjuder fortutbildning och teambuilding inom förvaltningen.
Att man ökar vuxennärvaron genom att projektanställa pensionärer.
Att Arbetsmarknadsutbildningen får mer resurser.
Att skolan blir fri från politiska trender.
Att man behåller och utvecklar kompetensen man har i skolan.
Att all personal som anställs inom förvaltningen ska kunna svenska språket flytande
i tal och skrift för att säkerställa tryggheten.

SD Klippan yrkar följande:
Att modermålsundervisning avskaffas
Att man skaffar ett säkert inrymningssystem som gäller på alla skolor.
Att Färingtofta skola utvecklas till en plikt och stöd skola.
Att man utvecklar ett nytt skolområde mellan Östra-Ljungby och Stidvig.

Barn och utbildningsnämnden

Sverigedemokraterna Klippans
budgetvision för
Kultur och fritidsnämnden

Kultur och fritidsnämnd
Nämndens ansvarsområde är för verksamheterna
bibliotek, musikskola, allmän kultur, konsthall,
öppen ungdomsverksamhet samt bad, fritids och
friskvårdsanläggningar som bedrivs inom tilldelad ram i enlighet med de riktlinjer som kommunen fastställer. Nämnden hanterar också fördelningsfrågor, föreningsbidrag samt kommungemensamma ungdomsfrågor.

Utebadet i Östra Ljungby
Badet i Östra Ljungby är ett gammalt bad med
stor lokal anknytning till bygden. Som ett landsbygdsparti kan vi inte i god mening yrka på att
inte välja att få det fungerande igen. Detta bad
betyder mycket för invånarna i Östra Ljungby inte
endast som en plats med lokal anknytning men
också som en plats för gamla och unga, familjer
och vänner att mötas under sommaren medan de
njuter av ett bad.

Klippans strövstigar
SD Klippan vill gärna att vi ser över möjligheterna
att utveckla våra strövstigar och vandringsleder
runtom i kommunen. För att underlätta medborgarnas förmåga att njuta av denna vackra natur i
vår omgivning här i Klippan. Bland annat vid
Bäljane å, där det finns ett behov av en upprustning.
Samt knyta samman Skåneleden vid Herrevadskloster med den alternativa slingan som Åstorps
kommun redan har skapat fram till Tomarps ene.
Vi ser en möjlighet att utveckla detta till kommuninvånarnas fördel och ge dom ännu en led att
uppskatta i vår sköna natur under en vandring.

Motion och folkhälsa

Klippans stadspark
Scenen i Klippans park är i behov av en förnyelse
och utveckling. Musikaliska framträdanden under
sommaren är en del av kommunens tradition som
vi vill uppmuntra. Vi anser att det är nödvändigt
för att fler framträdanden ska kunna utföras
under många år framöver. Scenen är en viktig del
av kommunens musikaliska kultur och musikarv.

SD Klippan ser sambandet mellan motion och
folkhälsa. En mycket viktig del av folkhälsoarbetet
är att människor uppmuntras att aktivera sig på
regelbunden basis, särskilt barn och ungdomar.
Idrottsrörelsen är en del av den svenska folkrörelsetraditionen och spelar som sådan en stor roll
inte bara för människors hälsa utan även för
demokratisk och social fostran och erbjuder dessutom en meningsfull och innehållsrik fritid fri från
kriminalitet och missbruk.

Kultur och fritidsnämnden

Angelägen torsdag
Angelägen torsdag tar in individer från hela
landet för att tala, men lockar väldigt liten publik.
Intresset är lågt och kostnaden hög. Genom att ta
mer individer med lokal anknytning till bland
annat företag, bygden eller historia kan man på
ett mer kostnads effektivt sätt locka till mer publik
samt få ut mer av kommunens historier till befolkningen. Många har en historia att berätta från sin
tid på flyget, eller hur ångloken en gång i tiden
rullade fram genom Klippan på spåren. Varför inte
ta till vara på dessa lokala historier och berätta
dem.

Kulturpolitik
Ett av kulturpolitikens främsta syften är att stärka
intresset för och kunskapen om svensk och lokal
kultur, liksom att slå vakt om de djupa värden som
det kulturella arvet innehåller. Detta bidrar till att
återskapa en gemensam identitet i vårt samhälle
och underlättar dessutom assimilering av nytillkomna.
SD Klippan fokuserar på bevarande och förädlande av vårt rika kulturarv samt att göra kulturen
bredare och mer tillgänglig för kommunens alla
invånare. Den sammanhållning som vårt gemensamma kulturarv utgör får absolut inte underskattas.
Varje samhälle behöver gemensamma normer
och värderingar för att skapa trygghet och frihet
för att kunna utvecklas till det bättre. Kommunen
främjar detta genom att erbjuda bibliotek,
sevärdheter och upplevelser för framförallt barn
och ungdomar.

Religiösa samfund
Religiösa samfund eller föreningar får in ekonomiska donationer på andra sätt än kommunala
medel. Religion är inte en kommunal angelägenhet utan ett personligt val. Därför bör inte skattebetalarnas pengar eller kommunala medel
användas till organisationer, föreningar eller samfund som inte stödjer demokratiska grundtankar
eller ej uppmuntrar till en jämställd kvinnosyn.

Ett av kulturpolitikens främsta syften är att stärka
intresset för och kunskapen om svensk och lokal
kultur, att slå vakt om de djupa värden som det
kulturella arvet innehåller. Detta bidrar till att
återskapa en gemensam identitet i vårt samhälle
och underlättar dessutom assimileringen av
nytillkomna. Därför vill vi se att den offentliga
kulturen och konsten har en folklig förankring
och gärna lyfter fram det nationella och lokala
kulturarvet.
Vår historia är vårt förlängda minne. Med förståelse för och kunskap om vår historia kan vi se oss
själva i ett större sammanhang, ordna våra tankar
till en sammanhängande helhet och känna en
samhörighet med släktled både bakåt och framåt
i tiden.
Förringandet, eller i värsta fall förnekandet av
historiska gemenskaper, riskerar i förlängningen
en kollektiv minnesförlust, vars rehabilitering av
det förlorade för ett samhälle kan bli lång och
svår. SD Klippan anser därför att ett fokus på lokalhistoria är en god strävan för kommunen.

Kultur och fritidsnämnden

Fornminne
Som en kommun med mycket att se och med
lång historia av olika fornminnen, skulle vi gärna
vilja att en karta som listar alla sevärdheter och
fornminnen skapas inom kommun. För att underlätta för alla turister eller medborgare som är
intresserade, kan den vara på en digital plattform
på kommunens hemsida designad på ett sådant
sätt att alla har lätt att hitta den och navigera.

Sågen
Under hösten 2019 och nu på våren 2020 har ett
antal incidenter inträffat på Sågen, och en del
individer känner sig otrygga inom denna kommunala lokal.
Vi i SD Klippan tycker det är en självklarhet att alla
som använder sig av en lokal som ska vara till för
allmänheten känner sig trygga. För att öka tryggheten för allmänheten bör det införskaffas kameror eller liknande utrustning för att lättare identifiera vem eller vad som har hänt i lokalerna.

Minnesplats Marie Fredriksson

Svenska språket

Marie Fredriksson gick bort i december 2019, en
stor person och talang gick förlorad, en driven
individ som haft stor betydelse för kommunen
försvann. Vi vill hedra hennes minne genom att
bygga en minnesplats dedikerad till henne i Östra
Ljungby.

Det svenska språket är en av grundpelarna som
bär den svenska kulturen. Det är därför av vikt att
kommunen i sin kommunikation med invånarna
använder sig av korrekt svenska i tal och skrift.
Språkliga influenser är något naturligt, dock finns
det en skillnad på att ett ord naturligt blir en del
av svenska språket, och till exempel den anglifiering som skett under de senaste decennierna då
man helt lyfter in ord från det engelska språket till
det svenska, exempel: South Business District.
Detta kan skapa förvirring och problem med hur
orden uttalas. Att anpassa språkutbudet efter den
av massinvandringen skapade demografiska
förändringen är inte heller önskvärt om syftet är
att bevara och främja det svenska språket.

Kultur och fritidsnämnden

Kortfattat
SD Klippan vill följande:
Att se över möjligheten att utveckla våra strövstigar och vandringsleder i kommunen.
Att knyta samman Skåneleden vid Herrevadskloster med påbörjad led vid Tomarps Ene.
Att inte bidra med penger eller kommunala resurser till religiösa samfund eller föreningar.
Att kommunalt stöd och bidrag riktas till svenska kultur arv och inte till etniska föreningar.
Att kulturarvet ska göras tillgängligt för unga, gamla och funktionshindrade.
Att ändra på angelägen torsdag och att bjuda in fler individer med lokal anknytning.
Att skapa digitala eller fysiska kartor som visar kommunla sevärdheter och fornminnen.

SD Klippan yrkar följande:
Att badet i Östra Ljungby iordningställs till normal funktion och utvecklas vidare.
Att man förnyar och utvecklar scenen i Klippans stadspark.
Att införskaffa kameraövervakning på Sågen.
Att bygga en minnesplats till Marie Fredriksson.

Kultur och fritidsnämnden

Sverigedemokraterna Klippans
budgetvision för
Plan och byggnämnden

Plan och byggnämnden
Nämnden behandlar planärenden och lämnar
förslag till beslut avseende detaljplaner till kommunstyrelsen, samt ansvarar för att plan-och
byggverksamheten bedriv inom tilldelad ram
utifrån de krav som lagstiftningen anger samt i
enlighet med de riktlinjer och mål som kommunen fastställer.
Vi i SD Klippan vill bygga en trygg och sammanhållen kommun där våra invånare känner stolthet
att bo just här, där alla förstår att vi ärvt den av
våra förfäder och förvaltar det åt våra barn.
Stadsplanering
Därför är det viktigt att stadsplanering och
arkitektur måste vara anpassade efter människors
behov och att man har en energieffektiv och
miljömässig hållbar utveckling i samhället. Detta
innebär bland annat att man bör sträva efter att
bygga miljöer som beaktar det mänskliga behovet av social samvaro och närhet till grönområden. Man bör ta hänsyn till platsens historia och
kultur.
Kontroversiella byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär som kraftigt
avviker ifrån svensk eller västerländsk byggnadstradition bör inte uppföras.
Kommunen bör bära ett ansvar för att förse
resurssvaga svenska medborgare med ett värdigt
boende.

Plan och byggnämnden

Skönhetsråd
SD Klippan värnar om att kommunen utvecklas
på ett estetiskt tilltalande sätt. Vi vill undvika stora
betongkolosser och flerfamiljshus som placeras i
villaområden och förändrar områdets karaktär.
SD Klippan vill av den anledningen införa ett
skönhetsråd i kommunen, vars uppgift kommer
vara:
• Att bevaka de estetiska och kulturella värdena i
den fysiska miljön och att komma med förslag till
förbättringar av denna miljö.
• Att vara rådgivande organ åt kommunens
nämnder i frågor som rör offentliga konstverk,
konstnärligt eller kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
• Att genom information respektive dialog med
kommuninvånarna göra dessa medvetna om
skönhetsrådets roll och verksamhet.
Skönhetsrådet kan förslagsvis bestå av sakkunniga representanter från olika kunskapsområden
såsom: arkitekter, Naturskyddsföreningen, tjänstemän inom samhällsbyggnad, kulturarbetare
och så vidare. Vad skönhetsrådet ska innefatta
och vilka mandat det ska erhålla kan gemensamt
fastställas vid ett senare skede men vi anser
oavsett att själva konceptet bör implementeras.

NÅRAB
Nårab är ett samarbete mellan tre kommuner för
att hantera soptömningar och annat avfall så
billigt och effektivt som möjligt för kommunerna.
Nårab har utvecklats med tiden och har även
tjänster för företagen i kommunerna.

SD Klippan vill följande:
Ett så ekonomiskt fördelaktigt sopsystem som är
möjligt.
Treklövern
SD Klippan ser ett behov av långsiktig planering
för tillgång till bostäder, regelförenklingar inom
byggprocessen och samspel med infrastrukturen.
Vidare behövs breda åtgärder för att aktivera flyttkedjan. Här är samtidigt en trygg boendemiljö,
gemenskap och kultur viktiga delar samt att den
estetiska och arkitektoniska utformningen av
bostäderna binder samman dessa och skapar en
hållbar helhet.
Treklövern utvecklar attraktiva livsmiljöer med
bostäder för alla målgrupper i hela kommunen.
Genom olika boendeformer i hela kommunen
skapas attraktivare livsmiljöer för alla.

SD Klippan yrkar följande:
Att Treklövern bygger efter marknadens behov.
Att Treklövern skall bygga hållbart och klimatsmart boende i framtiden
Att stödja kulturell planering så att bostadsområden utformas i uppskattade traditionella byggnadsstilar med färre grå och livlösa lådor.

Plan och byggnämnden

Ett system som har god service åt
kommuninvånarna.
Miljön är även en viktig aspekt som
måste beaktas.
Det pågår en ständig förändring av lagar och
regler inom Nårabs område och vi får anpassa oss
efter dessa löpande.
Avgifterna från Nårab har höjts och kommer
behöva höjas ännu mer för att klara av att möta
alla krav och förväntningar som förväntas av
Nårab.

Kortfattat
SD Klippan yrkar följande:
Att underlätta för företagsetableringar genom att köpa in mark vid attraktiva områden,
då småföretagen är grunden till ökad sysselsättning.
Att se en god utvecklad infrastruktur med byggklara tomter både för villor och
flerfamiljsbostäder i hela kommunen.
Att vid framtagande av detaljplaner ska hänsyn tas till vår unika natur och turistnäring.
Att all personal som anställs inom förvaltningen ska kunna det svenska språket flytande
i tal och skrift för att säkerställa tryggheten.
-Att ett skönhetsråd införs i kommunen.

Plan och byggnämnden

Ärende 4
Köp av andel i ägarbolag och
tillträde till aktieägaravtal m.m.
(avseende Ängelholm Helsingborg
Airport)
KS 2020.0239
Sammanfattning
Ängelholm Helsingborg Airport drivs av Ängelholms Flygplats AB. Flygplatsen innehar
flygplatscertifikat och är godkänd av Transportstyrelsen. Ägaren till flygplatsbolaget har fattat
beslut om att lägga ned driften av flygplatsbolagets verksamhet. Anledningen till detta är
coronapandemin. Det finns behov av kommunikationer med flyg till och från Ängelholm
Helsingborg Airport. För att bidra till regionens utveckling och tillväxt samt för att främja
social och territoriell sammanhållning är det av vikt att flygtrafik till och från flygplatsen
säkerställs. Mot denna bakgrund föreslås sju kommuner i Familjen Helsingborg att trygga
flygplatsens fortlevnad.
Beslutsunderlag
Kommundirektörens tjänsteskrivelse
Aktieägaravtal
Bolagsordning för ägarbolaget
Aktieöverlåtelseavtal, utan bilagor
Bolagsordning för flygplatsbolaget
Ägardirektiv för flygplatsbolaget
Årsredovisning för flygplatsbolaget
Avsiktsförklaring
Analys från WSP
Skrivelse om utlåning och borgen
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande i förening med
kommundirektören att förvärva 2,86 procent av aktierna i Ängelholm Helsingborg flygplats
Holding AB för en köpeskilling om 2.859 kronor och tillträda upprättat förslag till

aktieägaravtal samt i samband därmed godkänna att kommunen maximalt utger 1.435.000
kronor i enlighet med upprättat förslag,

att föreslå kommunfullmäktige att finansiering sker genom att belasta kommunens resultat
och rörelsekapital i motsvarande mån,

att föreslå kommunfullmäktige att ställa borgen för lån i Ängelholms Flygplats AB upp till
maximalt 857 608 kronor (motsvarande 2,86 procent av 30 miljoner kronor),

att föreslå kommunfullmäktige att ställa borgen för lån i Ängelholm Helsingborgs Flygplats
Holding AB upp till maximalt 57 174 kronor (motsvarande 2,86 procent av 2 miljoner
kronor),

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till bolagsordning för
Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB,

att föreslå kommunfullmäktige att ge firmatecknare för Ängelholm Helsingborg flygplats
Holding AB i uppdrag att ingå upprättat förslag till aktieöverlåtelseavtal,

att föreslå kommunfullmäktige ålägga Ängelholms Flygplats AB att tillhandahålla tjänst av
allmänt ekonomiskt intresse till och med den 1 september 2030,

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättade förslag till bolagsordning och
ägardirektiv för Ängelholms Flygplats AB, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Förslag till beslut
Handlingar i ärendet
200803 Tjänsteskrivelse Klippan ver 2 inkl borgen
Aktieägaravtal avs ägarbolag till Ängelholms Flygplats AB
Bolagsordning Ägarbolaget

Aktieöverlåtelseavtal Ängelholms Flygplats AB
Bolagsordning ÄFAB
200803_Ägardirektiv ÄFAB
Årsredovisning 2019 Ängelholms Flygplats AB
Avsiktsförklaring flygplats med rättelse
WSP Flygplatsens betydelse för Familjen Helsingborg 2015-08-13
Utlåning och borgen flygplatsen

Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 24 augusti 2020

Köp av andel i ägarbolag och tillträde till aktieägaravtal m.m.
(avseende Ängelholm Helsingborg Airport), Dnr «Diarienr»
Sammanfattning
Ängelholm Helsingborg Airport drivs av Ängelholms Flygplats AB. Flygplatsen innehar
flygplatscertifikat och är godkänd av Transportstyrelsen. Ägaren till flygplatsbolaget har fattat
beslut om att lägga ned driften av flygplatsbolagets verksamhet. Anledningen till detta är
coronapandemin. Det finns behov av kommunikationer med flyg till och från Ängelholm
Helsingborg Airport. För att bidra till regionens utveckling och tillväxt samt för att främja
social och territoriell sammanhållning är det av vikt att flygtrafik till och från flygplatsen
säkerställs. Mot denna bakgrund föreslås sju kommuner i Familjen Helsingborg att trygga
flygplatsens fortlevnad.
Ett ägarbolag har bildats där de sju kommunerna föreslås vara delägare. Ägarbolaget föreslås
köpa samtliga aktier i Ängelholms Flygplats AB. Ägarkommunernas inbördes förhållanden
regleras i ett aktieägaravtal. Bolagsordningar för såväl ägarbolaget som flygplatsbolaget har
upprättats. Därtill har ett initialt ägardirektiv för flygplatsbolaget tagits fram. Ängelholms
Flygplats AB åläggs vidare att säkerställa att flygtrafik kan bedrivas till och från Ängelholm
Helsingborg Airport till och med den 1 september 2030. Ägarbolaget åtar sig att täcka
eventuella förluster som uppkommer i flygplatsbolaget med anledning av detta.
Ägarkommunerna åtar sig att täcka eventuellt underskott i ägarbolaget. För 2020 kan
flygplatsbolaget få särskild stöd av kommunerna på grund av coronapandemin. Maximalt kan
kommunen komma att utge 1.435.000 kronor. Beloppet inkluderar förvärv av andel i
ägarbolaget, köp av aktierna i flygplatsbolaget, omkostnader relaterade till förvärven, särskilt
stöd till flygplatsbolaget på grund av coronapandemin samt det som kommunen kan komma
att utge för att täcka eventuella framtida förluster i flygplatsbolaget.

I ärendet finns följande handlingar
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att föreslå kommunfullmäktige att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande i förening med
kommundirektören att förvärva 2,86 procent av aktierna i Ängelholm Helsingborg flygplats
Holding AB för en köpeskilling om 2.859 kronor och tillträda upprättat förslag till
aktieägaravtal samt i samband därmed godkänna att kommunen maximalt utger 1.435.000
kronor i enlighet med upprättat förslag,
att föreslå kommunfullmäktige att finansiering sker genom att belasta kommunens resultat
och rörelsekapital i motsvarande mån,
att föreslå kommunfullmäktige att ställa borgen för lån i Ängelholms Flygplats AB upp till
maximalt 857 608 kronor (motsvarande 2,86 procent av 30 miljoner kronor),
att föreslå kommunfullmäktige att ställa borgen för lån i Ängelholm Helsingborgs Flygplats
Holding AB upp till maximalt 57 174 kronor (motsvarande 2,86 procent av 2 miljoner kronor),
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till bolagsordning för
Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB,
att föreslå kommunfullmäktige att ge firmatecknare för Ängelholm Helsingborg flygplats
Holding AB i uppdrag att ingå upprättat förslag till aktieöverlåtelseavtal,
att föreslå kommunfullmäktige ålägga Ängelholms Flygplats AB att tillhandahålla tjänst av
allmänt ekonomiskt intresse till och med den 1 september 2030,
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättade förslag till bolagsordning och
ägardirektiv för Ängelholms Flygplats AB, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Sedan den 1 april 2011 drivs Ängelholm Helsingborg Airport (nedan kallad ”Flygplatsen”) av
Ängelholms Flygplats AB (nedan kallat ”Flygplatsbolaget”). Flygplatsen innehar
flygplatscertifikat och är godkänd av Transportstyrelsen. Flygplatsbolaget ägs idag till 100
procent av Peab FU Holding 8 AB.
Ägaren till Flygplatsbolaget har fattat beslut om att lägga ned driften av Flygplatsbolagets
verksamhet. Anledningen till detta är den extraordinära situation som Flygplatsbolaget hamnat
i till följd av coronapandemin som råder i Sverige och övriga delar av världen.
Flygverksamheten har på grund av pandemin varit kraftigt minskad sedan i mars 2020 för att i
april helt stanna av. I mitten av juni har flyget kommit igång igen men i liten skala.
Familjen Helsingborg är ett samarbete mellan kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg,
Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Syftet
med samarbetet är att driva frågor som är gemensamma för hela regionen. Inom Familjen
Helsingborg är de samverkande kommunerna överens om att det från ett regionalt perspektiv
är angeläget att Flygplatsen kan fortleva. Det är viktigt 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. Mot denna bakgrund ingicks den 5
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juni 2020 en avsiktsförklaring med syftet att träffa en överenskommelse som innebär att
kommuner i Familjen Helsingborg tar över ägandet av Flygplatsbolaget.
Avsikten är att ett bolag som ägs av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan,
Perstorp och Ängelholm (nedan kallade ”Ägarkommunerna”) ska köpa samtliga aktier i
Flygplatsbolaget. Ängelholms kommun har för ändamålet förvärvat ett lagerbolag, med
organisationsnummer 559257-3132, som namnändrats till Ängelholm Helsingborg flygplats
Holding AB (nedan kallat ”Ägarbolaget”). Ägarkommunerna föreslås förvärva aktierna i
Ägarbolaget, vartefter Ägarbolaget köper aktierna i Flygplatsbolaget enligt ett
aktieöverlåtelseavtal som överenskommits med säljaren. Ägarkommunernas inbördes
förhållanden regleras i ett aktieägaravtal. Bolagsordningar för såväl Ägarbolaget som
Flygplatsbolaget har upprättats. Därtill har ett initialt ägardirektiv för Flygplatsbolaget tagits
fram. Förutsättningarna och innehållet i handlingarna beskrivs nedan.
Behov av kommunikationer med flyg i regionen
Ägarkommunerna menar att det från ett nationellt och regionalt perspektiv är angeläget att
Flygplatsen kan fortleva. Det finns ett stort behov av kommunikationer med flyg till och från
Flygplatsen för invånare, näringsliv och besökare. För att bidra till regionens utveckling och
tillväxt samt för att främja social och territoriell sammanhållning är det av vikt att flygtrafik till
och från Flygplatsen säkerställs.
Flygplatsen bedriver främst flygtrafik inom Sverige. Inrikes reguljärtrafik till Stockholm stod
för 97 procent av antalet passagerare år 2019. Nedan anges det totala passagerarantalet för
flyget åren 2015-2019:
2015
2016
2017
2018
2019

411 637
418 902
411 546
403 486
386 971

Flygningarna från Flygplatsen är helt avgörande för möjligheterna att ta sig till och från
Stockholm och regionen1 över dagen. Att åka tåg till Stockholm från Helsingborg tar över fem
timmar. En bilresa tar cirka fem och en halv timme från Helsingborg till Stockholm. Detta kan
jämföras med flyget till Stockholm som tar cirka en timme. På grund av de långa avstånden
mellan regionen och Stockholm fyller flygtrafiken ett viktigt syfte för den regionala
anslutningsbarheten för regionens invånare. Flygplatsen har även stor betydelse för regionens
sociala och ekonomiska utveckling. Därtill har Flygplatsen också stor betydelse för regionens
besöks- och turistnäring.
Konsultföretaget WSP genomförde 2015 en analys över Flygplatsens betydelse för
kommunerna i Familjen Helsingborg. Av analysen framgår bland annat att branscher som
kultur, hotell och restaurang samt handel är snabbt växande inom regionen. Andra branscher
som växer är konsultverksamhet, huvudkontorsverksamhet, kontorstjänster, arbetsförmedling
och datorprogrammering. För att dessa kontaktintensiva tjänstebranscher ska fortsätta att
växa krävs fortsatt god tillgänglighet till enkla, snabba inrikesförbindelser. Vidare slår analysen
fast att en nedläggning av Flygplatsen skulle innebära att ett stort antal företag, och med dem
väldigt många arbetstillfällen, skulle försvinna från regionen. Tillgängligheten till flyg har enligt
1

Med ”regionen” avses i detta sammanhang Ägarkommunernas geografiska område.
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analysen mycket stor betydelse för utvecklingen av företagandet och antalet arbetstillfällen i
regionen.
Utöver det anförda finns det i regionen en större andel huvudkontor. Här finns även en större
andel utlandsägda företag än i övriga Skåne. För dessa företag är tillgängligheten till Stockholm
avgörande för den fortsatta verksamheten.
Cirka 60 ambulansflygningar skedde till och från Flygplatsen 2019. Att denna verksamhet kan
fortgå är naturligtvis viktigt för invånarna i regionen och samhället i stort. Därtill samarbetar
Flygplatsbolaget med Ljungbyheds flygplats när det gäller regelstyrda befattningar. Således är
det även av vikt för Ljungbyheds flygplats att Flygplatsen inte läggs ned.
Kommunal kompetens
Av kommunallagen följer att en kommun får själv ha hand om angelägenheter av allmänt
intresse som har anknytning till kommunens område eller dess medlemmar om
angelägenheten inte ska handhas av annan. Verksamhet som bedrivs i enlighet härmed faller
inom den kommunala kompetensen och är således kompetensenlig.
En kommun får vidare driva näringsverksamhet om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att
tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna. Kommunerna anses
ha en helt oomtvistad rätt att vara verksamma inom exempelvis flygplatsverksamhet.2
Att en verksamhet ska bedrivas utan vinstsyfte är en kommunal princip. En annan princip av
betydelse i detta sammanhang är lokaliseringsprincipen som innebär att en åtgärd ska vara
knuten till kommunens område eller dess medlemmar. Enligt rättspraxis finns utrymme för
kommunen att agera även utanför det geografiska området. Kommunen kan ha engagemang i
anläggningar i en annan kommuns område beträffande exempelvis väg- och flygtrafik förutsatt
att anordningarna behövs för den egna kommunen.3 Härvid får en avvägning mellan kostnad
och nytta göras där kostnaden inte får stå i missförhållande till den förväntade nyttan.
Tillhandahålla en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse
I konsekvens med nuvarande ägares beslut att lägga ned Flygplatsen står det klart att
marknaden inte kan tillgodose det behov av flygtransporter inom regionen som föreligger.
Flygplatsens fortlevnad behöver säkerställas så att behovet av kommunikationer med flyg till
och från flygplatsen för invånare, näringsliv och besökare kan erbjudas även framgent. Mot
denna bakgrund föreslås Flygplatsbolaget åläggas att tillhandahålla en tjänst av allmänt
ekonomiskt intresse.
Åläggandet innebär att Flygplatsbolaget ska säkerställa att flygtrafik kan bedrivas till och från
Flygplatsen till och med den 1 september 2030. Detta ska ske i enlighet med det kommunala
ändamålet för bolaget. Flygplatsbolagets skyldigheter inkluderar förvaltning av
flygplatsinfrastrukturen avseende säkerhet, tillgänglighet och beredskap. Flygplatsbolaget ska
vidare tillhandahålla tjänster i den utsträckning de är nödvändiga för att trafik ska kunna
bedrivas vid Flygplatsen. Flygplatsbolagets förbindelser med flygbolag ska vara ickediskriminerande.
Ägarkommunerna åtar sig att täcka eventuella framtida förluster som uppkommer i
Flygplatsbolagets verksamhet med anledning av tillhandahållandet av den aktuella tjänsten.
2
3

Se sidan 169, Kommunallagen, med kommentarer och praxis, 5:e upplagan, 2011, Lena Dalman m.fl.
Se sidan 66, Kommunallagen, med kommentarer och praxis, 5:e upplagan, 2011, Lena Dalman m.fl.
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Villkoren för detta är fastställda i aktieägaravtalet för Ägarbolaget och ägardirektivet för
Flygplatsbolaget. Förlusttäckningen får aldrig överstiga vad som krävs för att täcka de
kostnader som har uppkommit i samband med skyldigheterna att tillhandahålla den
allmännyttiga tjänsten med hänsyn tagen till de intäkter som därvid har erhållits. Härvid ska
hänsyn även tas till eventuella bidrag från offentliga aktörer såsom exempelvis Trafikverket
och Region Skåne.
Vid behov av rörelsekapital får Flygplatsbolaget, efter godkännande av Ägarbolaget, uppta lån i
extern bank eller hos Ägarkommuns internbank. Om en Ägarkommun ställer ut lån till
Flygplatsbolaget ska lånet vara förenat med en marknadsmässig ränta som står i proportion till
kreditrisken. Ägarkommun är i proportion till sin ägarandel skyldig att ställa de säkerheter
som långivare kräver. Om Ägarkommun ställer ut borgen ska Flygplatsbolaget erlägga en
marknadsmässig borgensavgift till kommunen i fråga.
Flygplatsbolaget har sedan 2011 varit privatägt och haft till syfte att gå med vinst. Mot
bakgrund av de undersökningar som Ägarkommunerna låtit genomföra beträffande
Flygplatsbolaget kan konstateras att verksamheten har bedrivits på ett professionellt och
kostnadseffektivt sätt. De kostnader som legat till grund för driften av verksamheten under
den tid som Flygplatsbolaget varit i privat ägo utgör enligt Ägarkommunernas undersökningar
således kostnader som ett normalt välskött bolag skulle ha haft i motsvarande situation. Det
innebär att Flygplatsbolagets kostnader för tillhandahållandet av den allmännyttiga tjänsten
ska vara i paritet med de driftskostnader som Flygplatsbolaget hade när bolaget var i privat
ägo, med undantag för normala kostnadsökningar. Om Ägarbolaget täcker förluster i
Flygplatsbolaget är Ägarkommunerna skyldiga att täcka uppkommen förlust i Ägarbolaget
genom att utbetala ett driftsbidrag till Ägarbolaget.
I detta sammanhang får även lyftas fram att Flygplatsen ska ägas och drivas av
Flygplatsbolaget, vilket kommer att vara ett helägt bolag av Ägarkommunerna. Styrelsen i
Flygplatsbolaget kommer att utses av Ängelholms kommun efter förslag från
Ägarkommunerna. När aktieägaravtalet trätt i kraft kommer Ägarbolaget att utgöra
valberedning till Flygplatsbolaget. Ägarkommunerna kommer att ha ett strategiskt inflytande
över Flygplatsbolaget genom Ägarbolaget. Driften av Flygplatsen, vilken har anförtrotts
Flygplatsbolaget av Ägarkommunerna är dessutom Flygplatsbolagets huvudsakliga
verksamhet.
Ägarbolaget
Ägarkommunerna föreslås köpa andelar enligt nedanstående pris och fördelning i Ägarbolaget.
Helsingborg
Ängelholm
Höganäs
Båstad
Klippan
Bjuv
Perstorp

41,59 %
32,38 %
10,67 %
9,95 %
2,86 %
2,16 %
0,39 %

41 586 kronor
32 382 kronor
10 668 kronor
9 951 kronor
2 859 kronor
2 161 kronor
394 kronor

Enligt aktieägaravtalet har Ägarkommunerna åtagit sig att finansiera Ägarbolagets förvärv av
Flygplatsbolaget och att täcka eventuella framtida förluster som uppkommer i
Flygplatsbolagets verksamhet. Av aktieägaravtalet framgår vidare att på grund av den
extraordinära situation som Flygplatsbolaget befinner sig i till följd av coronapandemin
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kommer Ägarkommunerna att lämna ett stöd till Flygplatsbolaget för täckande av
Flygplatsbolagets prognosticerade förlust under perioden 1 september – 31 december 2020.
Därtill åtar sig Ägarkommunerna att täcka kostnaderna för Ägarbolagets bildande och övriga
kostnader som är relaterade till förvärvet av Flygplatsbolaget. Maximalt förbinder sig
respektive kommun att utge, inklusive köpet av andelar i Ägarbolaget, nedan i kronor angivna
belopp.
Helsingborg
Ängelholm
Höganäs
Båstad
Klippan
Bjuv
Perstorp

20 875 000
16 255 000
5 355 000
4 995 000
1 435 000
1 085 000
197 768

Summa:

50 197 768

Av aktieägaravtalet framgår att Ägarbolagets styrelse ska ha sitt säte i Ängelholm.
Aktieägaravtalet gäller till och med 31 december 2030 och förlängs därefter automatiskt med
två år i taget om det inte sägs upp dessförinnan. Bolagets verksamhet ska vara att företräda
ägarkommunernas strategiska intressen genom att äga och förvalta aktier i aktiebolag. Det
kommunala ändamålet med bolaget är att fullgöra det ansvar som åvilar ägarkommunerna
som aktieägare och bidra till att uppfylla kommunernas mål, vilket också anges i Ägarbolagets
bolagsordning.
Styrning
Ägarbolagets styrelse ska bestå av sju ledamöter och sju suppleanter. Ägarkommunerna har
rätt att utse varsin ledamot och varsin suppleant. Uppdrag som ledamot ska innehas av
kommunstyrelsens ordförande i Ägarkommun. Ängelholms kommun ska inneha
ordförandeposten och Helsingborgs stad ska inneha vice ordförandeposten. Ersättningen till
ledamöterna och suppleanterna ska beslutas på bolagsstämman och stå i överensstämmelse
med vad som gäller för Grupp 3 enligt Helsingborgs stads reglemente avseende ekonomisk
ersättning för kommunalt förtroendevalda.
Styrelsen i Ägarbolaget ska besluta i strategiska frågor rörande Flygplatsbolaget. I punkten 8 i
aktieägaravtalet anges att vissa beslut på bolagsstämma eller styrelsemöte kräver två
tredjedels majoritet samt att bristande enighet inte ger part rätt till förtida uppsägning av
aktieägaravtalet. Styrelsen ska även föra dialog med Flygplatsbolagets ledning kring bolagets
ställning, utveckling och strategiskt viktiga frågor. Ägardialogen syftar också till att diskutera
utformningen av ägardirektivet för Flygplatsbolaget samt att följa upp detsamma. Ägarbolaget
ska årligen rapportera till respektive kommun på sätt som framgår av aktieägaravtalet och
finnas tillgängligt för att lämna information till kommun om behov uppstår.
Av bolagsordningen framgår att fullmäktige i respektive kommun ska ges möjlighet att ta
ställning innan beslut av principiell betydelse eller av större vikt fattas av ägarbolaget.
Ängelholms kommun ska utse en lekmannarevisor för bolaget.
Ägarbolaget har även, enligt aktieägaravtalet, ansvar för att ägardirektivet för Flygplatsbolaget
antas på bolagsstämma i Flygplatsbolaget. Ägarbolaget ansvarar också för att övriga
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styrdokument, såsom exempelvis arkivreglemente och beslut om ersättning till styrelsen, som
är nödvändiga i ett kommunägt bolag antas på bolagstämma i Flygplatsbolaget.
Kommuns ägarrepresentant (nedan kallat ”Ägarombud”) på Ägarbolagets bolagsstämmor samt
kommuns styrelseledamot och suppleant i Ägarbolaget utses av respektive kommuns
fullmäktige. Ägarombud ska tillse att aktieägaravtalet, i tillämpliga delar, antas som
ägardirektiv för Ägarbolaget. Vidare kommer offentlighetsprincipen, i och med
ägarförhållandena, att gälla för Ägarbolaget.
Förvärv av Flygplatsbolaget
Av aktieöverlåtelseavtalet framgår att Ägarbolaget förvärvar 100 procent av aktierna i
Flygplatsbolaget av Peab FU Holding 8 AB. Köparen har genomfört en företagsundersökning,
en så kallad ”due dilligence” av Flygplatsbolaget.
Köpeskillingen för aktierna ska motsvara det justerade egna kapitalet enligt tillträdesbokslut
per tillträdesdagen, dock högst 20 miljoner kronor. Köpeskillingen är ett resultat av
förhandlingar med säljaren och har bedömts som skälig. Härvid får särskilt lyftas fram att
kommunerna får tillgång till allmännyttig infrastruktur och möjlighet att bedriva ett arbete
mot en klimatneutral drift av flygplatsen och verka för en utveckling mot ett fossilfritt resande
med flyg.
Avtalet innehåller garantier och åtaganden från både säljaren och köparen. Säljarens garantier
beträffande Flygplatsbolaget är utformade på sedvanligt sätt för en affär av denna storlek.
Avtalet innehåller också bestämmelser kring ersättning vid garantibrister respektive andra
åtaganden och tvistelösning. Det signerade avtalet med bilagor kommer att förvaras hos
Ägarbolaget.
Flygplatsbolaget
En ny bolagsordning har tagits fram för Flygplatsbolaget så att den stämmer överens med vad
som gäller för ett bolag som är helägt av kommuner. Flygplatsbolaget har inte till syfte att gå
med vinst utan det kommunala ändamålet med verksamheten är att tillhandahålla flygtrafik till
och från Flygplatsen för att tillgodose invånares, besökares och näringslivets behov av
flygresor. Flygplatsbolagets verksamhet ska vara att äga, förvalta och driva Flygplatsen samt
utöva därmed förenlig verksamhet.
Styrning
Av bolagsordningen framgår att fullmäktige i respektive kommun ska ges möjlighet att ta
ställning innan beslut av principiell betydelse eller av större vikt fattas av Flygplatsbolaget.
Ängelholms kommun ska utse en lekmannarevisor för bolaget.
Ett initialt ägardirektiv är framtaget för Flygplatsbolaget. Detta ska, efter samråd med
Flygplatsbolaget, revideras och på nytt godkännas av Ägarkommunernas fullmäktige. Av det
initiala ägardirektivet framgår bland annat Flygplatsbolagets syfte, åliggande och uppdrag
samt ägarnas kontroll och insyn över verksamheten. Beslut i vissa frågor får endast fattas och
verkställas efter det att frågan godkänts av Ägarbolagets styrelse.
I aktieägaravtalet för Ägarbolaget anges att styrelsen i Flygplatsbolaget ska bestå av sju
ledamöter. I styrelsen kan såväl företrädare för eller anställda i Ägarkommunerna som så
kallat ”externa” ledamöter ingå. Fullmäktige i Ängelholms kommun utser ledamöterna efter
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förslag från ägarkommunerna. Arvode för ledamöterna i styrelsen ska uppgå till 1
prisbasbelopp per år och med 1,5 prisbasbelopp per år till ordförande.
Ägarbolagets ägarrepresentant på Flygplatsbolagets bolagsstämmor utses av Ägarbolaget.
Vidare kommer offentlighetsprincipen, i och med ägarförhållandena, att gälla för
Flygplatsbolaget.
Slutsats
Det finns inte några andra flygplatser i Flygplatsens närhet som, vid en permanent
nedläggning, kan ta över passagerartrafiken från Flygplatsen och fylla det behov som
Flygplatsen fyller. Det finns behov av kommunikationer med flyg till och från Flygplatsen. För
att bidra till regionens utveckling och tillväxt samt för att främja social och territoriell
sammanhållning är det av vikt att flygtrafik till och från Flygplatsen säkerställs. Mot denna
bakgrund är det angeläget att Ägarkommunerna tryggar Flygplatsens fortlevnad.
Mot bakgrund av vad som anförs om behovet av kommunikationer med flyg i regionen är
bedömningen att det skulle vara till stor nytta för Ägarkommunerna, dess invånare, besökare
och näringsliv om det även fortsättningsvis kan bedrivas flygtrafik vid Flygplatsen. Vid en
avvägning mellan kostnad och nytta bedöms inte kostnaden stå i missförhållande till den
förväntade nyttan av att flygtrafik bedrivs vid Flygplatsen. Vid bedömningen av nyttan får även
vägas in att ett ägande av Flygplatsen skulle möjliggöra för Ägarkommunerna att påverka
Flygbolagets utveckling mot en klimatneutral drift och ett fossilfritt flygande i framtiden.

Klippanspecifika omständigheter
I den för de sju kommunerna gemensamma tjänsteskrivelsen (se ovan) beskrivs på ett
utförligt sätt den regionala och lokala nyttan av en fungerande flygplats i Ängelholm.
Dessutom påtalas att det finns ett stort värde i att personella resurser och
kompetenser kan samutnyttjas mellan Ängelholms och Ljungbyheds respektive
flygplatser, och ge betydande synergieffekter. Undertecknad instämmer i detta och vill
härutöver lyfta ytterligare argument för att Klippans kommun ska vara med som
delägare av flygplatsen i Ängelholm:
1. Klippans kommuns andel av kostnaderna är i sammanhanget relativt
överkomlig. Med nuvarande avtal och skrivningar förbinder sig Klippans
kommun att medfinansiera med 2,86% av totalen eller sammanlagt 1.435.000
kronor under den 10-åriga avtalsperioden. Andelen är framräknad utifrån nytta,
d.v.s. hur stor andel av flygstolarna som sålts till personer och företag i Klippans
kommun. Den beräkningsmodellen är betydligt mer fördelaktig för Klippan än
om man använt gängse modell utifrån kommunens andel av befolkningen i hela
området. Modellen kan väl också i sammanhanget ses som mer rättvis eftersom
den tar sikte på respektive kommuns nytta. Åtagandet ger en genomsnittlig
kostnad på 143.500 kronor per år. Samtidigt har avtalet om kommunens
medfinansiering av flygplatsen i Ljungbyhed omförhandlats med Peab.
Kommunens finansiering kommer att trappas ner under den kommande
fyraårsperioden. Från år 2024 sänks kommunens kostnad med 600.000 kronor
per år. För motsvarande 10-årsperiod minskar kommunens kostnader med
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5.300.000 kronor eller omräknat med 530.000 kronor per år, vilket med råge
kan finansiera kommunens andel av kostnaden för flygplatsen i Ängelholm.
2. Sydsvenska Handelskammaren har försökt beräkna värdet av en flygplats i
nordvästra Skåne och landat på att det kan handla om en miljard kronor per år,
vilket för Klippans del skulle innebära knappt 30 miljoner kronor per år.
3. De flygrelaterade utbildningarna i Klippan och Ljungbyhed (främst
flygplatsteknikerutbildningen men också flygmekaniker- och
flygteknikerutbildningarna) har ett nära samarbete med Ängelholms flygplats
och de operatörer som verkar där och skulle lida skada av att tappa samarbete
och näraliggande praktikplatser.
4. Sist, men inte minst, skulle signalvärdet av att flygkommunen No1 i Skåne - med
bred utbildningsverksamhet, forskning och företagande inom flyg - inte
understödjer flygplatsen skada varumärket, uppfattas som mycket märkligt och
i vart fall inte gynna utvecklingen på Ljungbyhed Park.

Tomas Rikse
Kommundirektör
Beslutet ska skickas till
Övriga ägarkommuner
Johan Lindberg, Familjen Helsingborg
Kommundirektör
Ekonomichef
Akt
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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
(”Ängelhom”);

(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”).

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

1

Bakgrund

1.1

Parterna har beslutat att gemensamt bilda [XX] AB (”Bolaget”) i syfte att Bolaget ska
förvärva samtliga aktier i Ängelholms Flygplats AB, org nr 556814-2896,
(”Flygplatsbolaget”) från den nuvarande ägaren Peab FU Holding 8 AB, org nr
559257-3132. Flygplatsbolagets verksamhet är att driva Ängelholm Helsingborg
Airport (”Flygplatsen”).

1.2

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.

1.3

Peab FU Holding 2 AB fattade under våren 2020 beslut om att lägga ned driften av
Flygplatsen till följd av den extraordinära situationen med en helt avstannad
flygverksamhet som Flyplatsen hade drabbats av till följd av den Covid-19 pandemi
som för närvarande råder i Sverige och stora delar av världen i övrigt.

1.4

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 Parterna åläggas att tillhandahålla en tjänst av allmänt
ekonomiskt intresse i form av driften av Flygplatsen. Parterna har även beslutat om ett
intitialt ägardirektiv, i enlighet med Bilaga 1.4, som ska gälla för Flygplatsbolaget tills
vidare.
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1.5

Parterna är införstådda med att kommunallagens bestämmelser om delägda kommunala
bolag är tillämpliga på Bolaget och Flygplatsbolaget. Det åligger Parterna att enas om
hur 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.

1.6

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.

1.7

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 [XX] 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 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 nedan;
”Part” avser de i ingressen till detta Avtal angivna delägarna i Bolaget, var för sig;
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”Parterna” avser de i ingressen till detta Avtal angivna delägarna i Bolaget,
gemensamt;
”Rapporten” avser den ekonomska rapport som Flygplatsstyrelsen ska lämna till
Styrelsen efter varje tertial i enlighet med punkt 9.5.1 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 Flygbolagets 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 bolagsordning har vid ingåendet av Avtalet den lydelse 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 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 (Parterna) 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 vinstyfte 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.
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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 1.4. 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

995

9,95 %

Klippan

286

2,86 %

Bjuv

216

2,16 %

Perstorp

39

0,39 %

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 med sju (7)
suppleanter som utses av årsstämma i Bolaget för tiden intill slutet av den årsstämma
som hålls under det efterföljande räkensksapsåret. Varje Part äger rätt att nominera en
(1) ordinarie ledamot och en (1) suppleant. Till ordinarie styrelseledamot i Styrelsen ska
varje Part utse kommunstyrelsens ordförande i sin kommun.
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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 stå i överensstämmelse med vad som gäller för Grupp 3
enligt Helsingborgs stads reglemente avseende ekonomisk ersättning för kommunalt
förtroendevalda.

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 ordföranden. 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 respektive kommunfullmäktige för ställningstagande innan
något beslut fattas.

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 styrelseuppleant som representerar
sådan Part 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 i Styrelsen ska i dennes ställe inträda av Parten nominerad
styrelsesuppleant.

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.

6.4

Jäv för styrelseledamot ska inte anses föreligga enbart av den anledningen att frågan
avser ett förhållandet 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 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.

9

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.
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 respektive ägarkommun (Part) ska vidare ha rätt att ta del av både
Bolagets och Flygbolagets 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);

(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
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(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.

9

Finansiering

9.1

Parternas finansieringsåtagande

9.1.1

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

4 995 000

Klippan

1 435 000

Bjuv

1 085 000

Perstorp

197 768

Totalt:

50 197 768
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Maxbeloppet ska även täcka kostnaderna för Bolagets bildande och övriga kostnader
som är relaterade till förvärvet av Flygplatsbolaget, såvida inte Parterna beslutar annat.
9.1.2

Varje Part ska bidra till finansieringen av Bolaget, och indirekt Flygplatsbolaget, i
enlighet med vad som anges i avsnitt 9 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.

9.1.3

Utöver finansieringsåtagandet i denna punkt 9.1 och vad som i övrigt uttryckligen anges
i avsnitt 9 har Parterna ingen skyldighet att tillskjuta ytterligare kapital, ställa säkerhet
eller på annat sätt bidra till Bolagets och Flygplatsbolagets finansiering.

9.2

Köpeskillingen för aktierna i Flygplatsbolaget

9.2.1

Den preliminära köpeskillingen för Bolagets förvärv av samtliga aktier i
Flygplatsbolaget uppgår till […] 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.

9.2.2

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

9.3

Covid-19-stöd

9.3.1

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 med […] kronor. Covid-19-stödet ska
tillföras Flygplatsbolaget i anslutning till att förvärvet av Flygplatsbolaget har
genomförts.

9.3.2

Covid-19-stödet ingår i Maxbeloppet.

9.4

Flygplatsbolagets upplåning

9.4.1

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.

9.4.2

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.
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9.4.3

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

9.4.4

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.

9.5

Förlusttäckning

9.5.1

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.

9.5.2

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.

9.5.3

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.

9.5.4

Inom ramen för Parternas finansieringsåtagande enligt punkt 9.1 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.

9.6

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.

9.7

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
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Flygplatsbolagets ställning och resultat eller ett visst ärende som ska behandlas vid
sammanträde i Styrelsen eller på bolagsstämma.
9.8

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.

10

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, dvs för det fall Bolaget
har lämnat villkorade aktieägartillskott till Flygplatsbolaget ska dessa återbetalas till
Bolaget innan vinstutdelning sker.

11

Övergång och förköp av Aktier

11.1

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 11.

11.2

Överlåtelse till av Part kontrollerat bolag

11.2.1

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.

11.2.2

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 11.3 nedan.

11.3

Förköp

11.3.1

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.

11.3.2

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

11.3.3

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
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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.
11.3.4

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.

11.3.5

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.

11.3.6

Inom en (1) vecka efter att Styrelsen ordförande mottagit Parts förköpsanspråk enligt
punkt 11.3.5, 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.

11.3.7

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.

11.3.8

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 11.3.9 nedan.

11.3.9

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.

11.3.10

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.

11.3.11

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

11.4

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.
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11.5

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.

12

Värdering

12.1

Om ingen köpeskilling angivits i ansökan om förköp enligt punkt 11.3 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.

12.2

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.
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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.
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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
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(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.

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 11.3 ovan.
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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.

17

Fullständig reglering och ändringar

17.1

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.

17.2

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

18.1

Detta Avtal träder i kraft när båda 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.

18.2

Skulle Avtalet sägas upp av en Part enligt punkt 18.1 ovan, är sådan Part skyldig att
erbjuda sina Aktier till förköp enligt punkt 11.3 ovan varvid värdet av Aktierna
(köpeskillingen) ska bestämmas i enlighet med punkt 12 ovan.

18.3

En Parts uppsägning av Avtalet ska inte påverka Avtalets giltighet i övrigt, utan Avtalet
ska fortsätta att vara i kraft mellan övriga Parter.

19

Avtalsbrott; obestånd

19.1

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 12 ovan, men med en prisreduktion om trettio (30) procent.

19.2

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

19.3

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
17

obeståndsdrabbade Partens Aktier. Värdet ska av Aktierna skall fastställas i enlighet
med punkt 12 ovan.

20

Tillämplig lag och tvister

20.1

Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal.

20.2

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 12 stadgade
ordningen.
________________________________
SIGNATURSIDA FÖLJER
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Detta Avtal har upprättats i sju (7) likalydande exemplar, varav Parterna har tagit var sitt.
Ort:
Datum:

Ort:
Datum:

Helsingborg stad

Ängelholms kommun

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Ort:
Datum:

Ort:
Datum:

Höganäs kommun

Båstad kommun

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Ort:
Datum:

Ort:
Datum:

Klippans kommun

Bjuvs kommun

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Ort:
Datum:
Perstorp kommun
_________________________
_________________________
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Bolagsordning för X AB
(org.nr. 559257-3132)

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är X AB.
§ 2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Ängelholms kommun, Skåne län.
§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att företräda ägarkommunernas
strategiska intressen genom att äga och förvalta aktier i aktiebolag.
Verksamheten ska i huvudsak bedrivas åt ägarna/i ägarnas ställe.
§ 4 Verksamhetsändamål
Det kommunala ändamålet med bolaget är att fullgöra det ansvar som åvilar
ägarkommunerna som aktieägare och bidra till att uppfylla kommunernas mål.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till
aktieinnehavet.
§ 5 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.
§ 6 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier.
§ 7 Styrelsen
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst elva ledamöter och lika många suppleanter.
Styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt suppleanter väljs årligen på
årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.
§ 8 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och i
förekommande fall verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med en
suppleant, vilka båda ska vara auktoriserade. Även ett registrerat revisionsbolag får
utses till revisor.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§ 10 Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i
Ängelholms kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant.
§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-brev till aktieägarna tidigast
sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.
§ 12 Ärenden på årsstämma
Årsstämma hålls en gång årligen före juni månads utgång.
Därvid ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och
lekmannarevisorernas granskningsrapport.
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktören
8. Fastställande av arvode åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
10. Val av ordförande i styrelsen och övriga styrelseledamöter samt
suppleanter (i förekommande fall).
11. Val av revisor och en revisorssuppleant i förekommande fall.
12. Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och
suppleant för denne.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen.
§ 13 Kommunstyrelses rätt till information
Kommunstyrelserna i ägarkommunerna har rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller
dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 14 Kommunfullmäktiges ställningstagande
Innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt fattas, ska delägarkommunernas fullmäktige ges möjlighet att ta ställning till
frågan.
§ 15 Hembudsförbehåll
Om en aktie har övergått till en ny ägare, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien.
Aktiens nya ägare ska snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt
som aktiebolagslagen föreskriver (hembud). Lösen får inte ske av ett mindre antal
aktier än hembudet omfattar.
Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie.
Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad
med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken
lösningsanspråk ska framställas.
Lösningsanspråk ska framställas inom två (2) månader från behörigt hembud enligt
ovan. Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, ska samtliga
aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till
deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier ska dras in genom
nedsättning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägare.
Om aktie har övergått genom försäljning, ska lösenbeloppet motsvara köpeskillingen.
För inlösen ska inga andra villkor gälla.
Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i
frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom tre (3) månader
från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse.
Lösenbeloppet ska betalas inom två (2) månader från den tidpunkt då lösenbeloppet
blev bestämt.
____________
Denna bolagsordning antogs på extra bolagsstämma den [datum] 2020.
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Aktieöverlåtelseavtal
Detta aktieöverlåtelseavtal (”Avtalet”) har denna dag träffats mellan
(1)

Peab FU Holding 8 AB, org.nr 559230-5469, Box 808, 169 28 Solna, (“Säljaren”);
och

(2)

[XX] AB, org.nr 559257-3132, c/o Ängelholms kommun, Östra vägen 2, 262 80
Ängelholm (“Köparen”).

1

Bakgrund

1.1

Ängelholms Flygplats AB, org.nr 556814-2896, (”Bolaget”) har ett aktiekapital om
2 740 000 kronor fördelat på 2 740 aktier.

1.2

Säljaren är ägare till samtliga aktier i Bolaget.

1.3

Köparen önskar förvärva Säljarens aktier i Bolaget på de villkor som framgår av detta
aktieöverlåtelseavtal.

1.4

Säljaren har före Parternas ingående av detta Avtal anmält Transaktionen till
Säkerhetspolisen i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

2

Definitioner

2.1

I detta Avtal ska nedanstående uttryck ha följande innebörd:
”Aktierna” avser samtliga 2 740 aktier i Bolaget;
”Arrendeavtalet” avser det arrendeavtal som ska ingås på Tillträdesdagen mellan
Projektfastigheter Götaland AB, org nr 556259-3540, ett bolag ingående i
Säljarkoncernen, och Bolaget avseende delar av fastigheten Ängelholm Barkåkra 50:2
enligt Bilaga […];
”Avtal” avser detta aktieöverlåtelseavtal och samtliga bilagor därtill;
”Avtalsdagen” avser dagen för undertecknandet av detta Avtal;
"Avgående Befattningshavare" avser samtliga styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter i Bolaget;
”Bankdag” avser sådan dag (förutom lördag och söndag) då svenska affärsbanker
håller öppet för allmänheten, med undantag för internetbanktjänster;
“Belastning” avser en option, inteckning, pant eller annan belastning eller säkerhet
samt, med avseende på aktier, konvertibler och teckningsrätter, varje options- förköps-,
samtyckes-, hembuds- eller lösenrätt;
”Bokslutsdagen” avser den 31 december 2019;
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”Bolaget” har den innebörd som anges i punkt 1.1;
”Brist” avser brist eller felaktighet i Garantierna;
"Datarummet" avser (a) de dokument som tillhandahållits Köparen och dess rådgivare
i ett virtuellt datarum avseende Transaktionen innehållande legal information relaterat
till Bolaget per [tidpunkt] (en USB-sticka med Datarummet bifogas som Bilaga […]),
och (b) de skriftliga svar som tillhandahållits Köparen per [tidpunkt] som svar på de
frågor som ställts av Köparen och dess rådgivare i samband med Köparens Due
Diligence, i den utsträckning de har inkluderats i Datarummet;
“Due Diligence” har den innebörd som anges i punkt 7;
“Extraordinära Transaktioner” avser (i) eventuell värdeöverföring enligt definitionen
i 17 § 1 aktiebolagslagen, såsom överlåtna tillgångar och, i förekommande fall,
övertagna, ersatta eller eftergivna förpliktelser som betalats eller fullgjorts eller
överenskommits att fullgöras av Bolaget till (eller till förmån för) Säljaren eller någon
medlem av Säljarkoncernen eller eftergift av krav från Bolaget visavi Säljaren eller
någon medlem av Säljarkoncernen; (ii) eventuell exitbonus eller betalning av avgifter
eller kostnader i samband med Transaktionen; och (iii) något avtal eller arrangemang
för fullgörandet av det som framgår ovan;
“Fastigheterna” avser de områden inom fastigheterna Ängelholm Barkåkra 50:2 och
Ängelholm Barkåkra 50:3, som Bolaget har nyttjanderätt till enligt Arrendeavtalet och
Hyresavtalet, och på vilka Verksamheten bedrivs;
“Föreskrivna Bolagshandlingar” avser Bolagets aktiebok, aktiebrev, protokoll från
bolagsstämma, protokoll från styrelsemöten samt likvärdig bolagsdokumentation;
“Garantierna” har den innebörd som anges i avsnitt 7;
”Hyresavtalet” avser det hyresavtal som ska ingås på Tillträdesdagen mellan
Projektfastigheter Götaland AB, org nr 556259-3540, ett bolag ingående i
Säljarkoncernen, och Bolaget enligt Bilaga […];
”Immateriella Rättigheter” avser de uppfinningar, patent, Know-How,
företagshemligheter, mönster, upphovsrättigheter, närstående rättigheter,
databasrättigheter, varumärken, domännamn, firmarättigheter och andra rättigheter av
liknande slag, såväl registrerade som icke registrerade, inklusive ansökningar om
registrering av sådana rättigheter, som används i eller behövs för Bolagets verksamhet;
”Justerat eget kapital” avser Bolagets redovisade egna kapital med tillägg om 78,6
procent av Bolagets obeskattade reserver;
”Know-How” avser teknisk eller kommersiell information av konfidentiell natur (t ex
kvalitetsprocesser, databaser, kundlistor, leverantörsinformation, finansiell
information);
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“Kontroll” avser den direkta eller indirekta möjligheten att utöva inflytande eller
påverka en juridisk persons ledning eller tillvägagångsätt, oavsett om detta sker genom
ägande eller på annat sätt, “Kontrollera” och “Kontrollerad” ska ha samma betydelse;
“Krav” avser krav som Köparen ställer mot Säljaren på grund av en överträdelse av en
bestämmelse i detta Avtal;
"Krona för Krona" innebär att Köparen enbart kan kräva en krona av Säljaren i
kompensation för varje krona av förlust som uppkommit för Bolaget eller Köparen;
”Köparen” har den innebörd som anges i punkt (2) ovan;
”Miljö” avser mark, vatten och luft, inklusive luft i byggnader och luft i naturliga eller
konstruerade anläggningar ovan såväl som under jord;
”Miljölagstiftning” avser vid varje tid gällande lagstiftning (civilrättslig såväl som
straffrättslig och förvaltningsrättslig), författningar, förordningar, domslut, beslut,
föreskrifter, direktiv, konventioner samt av myndighet eller kommun utfärdade förbud,
förelägganden och andra ålägganden, till skydd för Miljön eller människors och andra
levande väsens hälsa eller avseende arbetsförhållanden eller genererande, transport,
förvaring, behandling eller bortskaffande av farliga ämnen;
”Miljötillstånd” avser samtliga tillstånd, domar, licenser, godkännanden, registreringar
och andra samtycken eller anmälningsärenden som krävs enligt Miljölagstiftningen för
bedrivandet av Verksamheten;
“Nyckelanställda” avser de personer ingående i Personalen som är listade i Bilaga
[…];
“Närstående” avser sådan fysisk eller juridisk person som anges i 21 kap 1 §
aktiebolagslagen (2005:551);
”Part” avser Säljaren eller Köparen, var för sig;
”Parterna” avser Säljaren och Köparen, gemensamt;
”Personalen” avser samtliga Bolagets anställda, vilka förtecknats i Bilaga […];
”Preliminär Köpeskilling” avser den preliminära köpeskillingen för Aktierna som
angivits i punkt 4.1 nedan;
”Proformabokslut” avser en av Säljaren framtagen resultat- och balansräkning för
Bolaget utvisande Bolagets uppskattade resultat och ställning per Tillträdesdagen som
ska ha belastats med Verksamhetens samtliga kostnader hänförliga till tiden före
Tillträdesdagen, dock inte kostnader för den av Säljaren inledda avvecklingen av
Verksamheten som belöper på tiden efter Tillträdesdagen, såsom t ex uppsägningslöner
för tiden efter Tillträdesdagen;
”Redovisningsprinciper” avser de redovisningsprinciper, regler, policys, procedurer
och metoder som tillämpats av Bolaget under de tre senaste räkenskapsåren före
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Tillträdet, förutsatt att sådana redovisningsprinciper, regler, policys, procedurer och
metoder överensstämmer med gällande lag och god redovisningssed i Sverige;
”SCC” avser Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut;
“Skada” avser direkt förlust, skada och kostnad som Köparen åsamkas eller den direkta
och rimligen förutsebara indirekta förlust, skada eller kostnad som Bolaget åsamkas
med anledning av en Brist i Garantierna eller Säljarens övriga skyldigheter enligt
Avtalet;
“Skatter” avser inkomstskatt, mervärdesskatt, kupongskatt, sociala avgifter, och
samtliga andra skatter påförda av en skattemyndighet, inklusive skattetillägg och
dröjsmålsränta;
”Slutlig Köpeskilling” avser den slutliga köpeskillingen för Aktierna fastställd enligt
punkt 4.4;
”Säljaren” har den innebörd som anges i punkt (1) ovan;
“Säljarkoncernen” avser Säljaren och Tredje Man som direkt eller indirekt
Kontrollerar Säljaren;
“såvitt Säljaren känner till” avser kännedom som någon av Anders Hylén (styrelsens
ordförande), Christian Ziese (verkställande direktör), Jonas Nyström (ekonomichef)
eller Ulf Svensson (flygplatschef) har per Avtalsdagen, vilket även skall omfatta sådan
kännedom som någon av dessa personer skäligen borde ha haft om de hade gjort
vederbörliga undersökningar inom ramen för sina respektive roller;
“Tillträde” avser fullgörandet av Transaktionen som anges i avsnitt 5;
”Tillträdesbokslut” avser ett upprättat bokslut för Bolaget enligt vad som anges i
punkt 4.3, innehållande (a) balans- och resultaträkning per den 31 augusti 2020, (b)
Justerat eget kapital per Tillträdesdagen;
”Tillträdesdagen” avser den 1 september 2020;
“Transaktionen” avser den transaktion som avses genomföras enligt detta Avtal;
“Tredje Man” avser en individ eller företag, juridisk person, förening eller annat organ
eller organisation av något slag, inklusive statliga och offentliga organ;
”Verksamheten” avser Bolagets verksamhet med driften av flygplatsen Ängelholm
Helsingborg Airport;
”Årsredovisningen” avser reviderad och av årsstämman fastställd årsredovisning för
Bolaget per Bokslutsdagen, innefattande reviderad balans- och resultaträkning för
Bolaget, upprättat enligt Redovisningsprinciperna, Bilaga […].
2.2

Förutom då annat följer av sammanhanget, ska följande gälla i detta Avtal:
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(a)

hänvisning till lag eller föreskrift ska även inkludera sådan bestämmelse som
ändrats oavsett om ändringen sker innan, på eller efter Avtalsdagen och ska även
inkludera samtliga rättsliga styrmedel som ändras i samband med sådan ändring;

(b)

hänvisning till punkter och bilagor utgör hänvisningar till punkter i detta Avtal
och bilagor till detta Avtal;

(c)

om en tidsperiod anges och ska räknas från en viss dag, eller räknas från dagen
för en handling eller händelse, ska den dagen inte räkas med;

(d)

hänvisning till balansräkning, resultaträkning eller annan redovisningshandling
ska innehålla hänvisning till noter som utgör en del av sådan handling; och

(e)

rubriker är endast formalia och ska inte påverka tolkningen.

3

Föremål för överlåtelsen

3.1

Säljaren överlåter Aktierna, och samtliga till Aktierna hörande rättigheter, till Köparen
och Köparen förvärvar Aktierna från Säljaren på de villkor som anges i detta Avtal.

3.2

Per Tillträdesdagen ska äganderätten till Aktierna övergå till Köparen.

4

Köpeskillingen och dess betalning

4.1

Preliminär Köpeskilling
Den Preliminära Köpeskillingen uppgår till [tjugo miljoner (20 000 000)] kronor och
har baserats på Bolagets Justerat eget kapital per Tillträdesdagen enligt
Proformabokslutet. Den Preliminära Köpeskillingen ska justeras och ersättas av den
Slutliga Köpeskillingen i enlighet med vad som närmare anges i punkterna 4.3 och 4.4
nedan.

4.2

Betalning av Preliminär Köpeskilling
Köparen ska erlägga den Preliminära Köpeskillingen till Säljaren på Tillträdesdagen
genom insättning på Säljarens konto i [bank], konto nr […] eller sådant annat konto
som Säljaren skriftligen meddelar till Köparen senast fem (5) Bankdagar innan
Tillträdesdagen.

4.3

Tillträdesbokslut

4.3.1

Så snart som möjligt, dock senast trettio (30) Bankdagar efter Tillträdesdagen ska
Säljaren överlämna Tillträdesbokslutet till Köparen.

4.3.2

Tillträdesbokslutet ska upprättas i enlighet med årsredovisningslagen, bokföringslagen
och god redovisningssed samt med tillämpning av Redovisningsprinciperna, dock med
beaktande av vad som följer nedan i denna punkt. Tillträdesbokslutet ska vara
översiktligt granskat av Bolagets revisorer och ge en riktig och rättvisande bild av
Bolagets resultat och ställning per den 31 augusti 2020. Tillträdesbokslutet ska till fullo
ha belastats med alla kostnader som har uppkommit i eller i övrigt varit hänförliga till
tiden före Tillträdesdagen samt alla värdeöverföringar som skett före Tillträdesdagen.
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Tillträdesbokslutet ska däremot inte belastas med Bolagets kostnader för inledd
avveckling av Verksamheten till den del som kostnaderna avser tiden efter
Tillträdesdagen, exempelvis uppsägningslöner för tiden efter Tillträdesdagen. Bolagets
samtliga skulder till Säljarkoncernen ska vara slutligt reglerade före Tillträdesdagen,
vilket ska ha beaktats i Tillträdesbokslutet. Materiella anläggningstillgångar ska ha varit
föremål för avskrivning för perioden 1 januari – 31 augusti 2020 med tillämpning av
Redovisningsprinciperna och eventuell skatt på resultatet för perioden ska ha beaktats.
4.3.3

Genom Tillträdesbokslutet ska Bolagets Justerat eget kapital per Tillträdesdagen
fastställas.

4.3.4

Köparen ska tillse att Säljaren och dess rådgivare, på begäran av Säljaren, får sådan
tillgång till Bolagets räkenskaper och bokföringsmaterial som skäligen erfordras för att
möjliggöra för Säljaren att upprätta Tillträdesbokslutet.

4.3.5

Inom tjugo (20) Bankdagar från mottagandet av Tillträdesbokslutet och beräkningen av
Justerat eget kapital ska Köparen skriftligen till Säljaren meddela om Köparen
accepterar Tillträdesbokslutet och beräkningen av Justerat eget kapital eller om
Köparen vill göra invändningar, varvid Köparen skriftligen ska precisera de ändringar
som Köparen anser ska göras. För det fall Köparen underlåter att skriftligen invända
mot Tillträdesbokslutet eller beräkningen av Justerat eget kapital inom trettio (30)
Bankdagar från mottagandet av dessa handlingar ska Köparen anses ha accepterat
desamma.

4.3.6

Om Köparen invänder mot Tillträdesbokslutet och beräkningen av Justerat eget kapital
och om Säljaren inte accepterar av Köparen önskade ändringar, ska Säljaren inom
femton (15) Bankdagar från mottagandet av Köparens invändningar till Köparen lämna
skriftligt meddelande därom. Underlåter Säljaren att göra detta ska Säljaren anses ha
accepterat Köparens invändningar.

4.3.7

Kan Parterna inte enas om de ändringar som ska göras i Tillträdesbokslutet och
beräkningen av Justerat eget kapital inom trettio (30) Bankdagar från Säljarens
mottagande av Köparens skriftliga invändningar, ska tvistiga frågor hänskjutas till en
oberoende revisionsfirma för slutligt avgörande. Kan Parterna inte enas om valet av
revisionsfirma ska denna, på begäran av endera Parten, utses av Sydsvenska
Handelskammaren. Den oberoende revisionsfirman ska avge utlåtande inom två (2)
månader från dagen för utseendet.

4.3.8

Utlåtandet från den oberoende revisionsfirman ska basera sitt avgörande på material
som presenterats av Parterna och ska inte utföra någon revision eller undersökning av
Bolaget. Utlåtandet från den oberoende revisionsfirman ska vara slutligt och bindande
för Parterna. Utlåtandet utgör inte en skiljedom. Vardera Parten ska svara för utlägg,
arvode och kostnader för egna revisorer som anlitats för upprättandet eller granskningen
av Tillträdesbokslutet samt beräkningen av Justerat eget kapital. Kostnaderna för den
oberoende revisionsfirman ska delas lika mellan Parterna.

4.4

Slutlig Köpeskilling
Sedan Tillträdesbokslutet har fastställts i enlighet med punkten 4.3 ovan ska den
Preliminära Köpeskillingen justeras, och den Slutliga Köpeskillingen fastställas, enligt
följande:
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(a)

om Justerat eget kapital enligt Tillträdesbokslutet överstiger den Preliminära
Köpeskillingen ska köpeskillingen ökas med ett belopp som uppgår till
skillnaden mellan den Preliminära Köpeskillingen och Justerat eget kapital, dock
högst upp till 20 000 000 kronor; och

(b)

om Justerat eget kapital enligt Tillträdesbokslutet understiger den Preliminära
Köpeskillingen ska köpeskillingen nedsättas med ett belopp som uppgår till
skillnaden mellan den Preliminära Köpeskillingen och Justerat eget kapital.

Sålunda justerad Preliminär Köpeskilling utgör den fastställda Slutliga Köpeskillingen,
som dock högst kan uppgå till 20 000 000 kronor.
Betalning av eventuellt justeringsbelopp enligt (a) eller (b) ovan mellan den Preliminära
Köpeskillingen och den Slutliga Köpeskillingen ska ske senast fem (5) Bankdagar efter
det att den Slutliga Köpeskillingen har fastställts i enlighet med denna punkt 4.4.

5

Tillträde m.m.

5.1

Tillträde till Aktierna ska äga rum på Tillträdesdagen hos […] med start kl. […].

5.2

På Tillträdesdagen ska Säljaren mot att Köparen uppfyller vad som anges i punkt 5.3:
(a)

överlämna aktiebrev representerande Aktierna, i förekommande fall med talonger
och kuponger, vederbörligen transporterade till Köparen;

(b)

tillse att Bolagets nuvarande styrelse för in Köparen som ägare till Aktierna i
Bolagets aktiebok;

(c)

överlämna fullmakter för av Köparen anvisade personer att företräda Bolaget
intill dess att ny firmateckningsrätt har blivit registrerad;

(d)

överlämna utträdelsebrev från samtliga Avgående Befattningshavare, enligt vilka
de avgår som styrelseledamöter respektive styrelsesuppleanter och bekräftar att
de inte har några oreglerade anspråk mot Bolaget,

(e)

överlämna av Bolagets revisor undertecknad redogörelse enligt 9 kap 23 §
aktiebolagslagen och underrättelse enligt 9 kap 23a § aktiebolagslagen;

(f)

tillse att Projektfastigheter Götaland AB ingår Arrendeavtalet samt Hyresavtalet;

(g)

skriftligen bekräfta att Bolagets deltagande i Säljarkoncernens cash-pool struktur
är avslutad före Tillträdesdagen;

(h)

överlämna skriftlig bekräftelse till Köparen som utvisar att Danske Bank har
godkänt att Bolagets samtliga leasingavtal med Danske Bank gäller oförändrat
efter det att Köparen har förvärvat Aktierna;

(i)

skriftligen bekräfta att Tillträdesbokslutet inte kommer uppta någon tvistig
fordran mot Swarco Sverige AB som en tillgång;

(j)

skriftligen redovisa på Tillträdesdagen föreliggande avtalsutkast på villkor som
inte är mindre förmånliga för Bolaget än vad som gällde enligt det föregående
avtalet med Luftfartsverket alternativt skriftligen redovisa att Bolaget har ingått
nytt tjänste- och samverkansavtal för flygtrafiktjänster med Luftfartsverket på
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villkor som inte är mindre förmånliga för Bolaget än vad som gällde enligt det
föregående avtalet med Luftfartsverket;

5.3

(k)

skriftligen redovisa på Tillträdesdagen föreliggande avtalsutkast på villkor som
inte är mindre förmånliga för Bolaget än vad som gällde enligt det föregående
avtalet med Opscom Systems as alternativt skriftligen redovisa att Bolaget har
ingått nytt avtal med Opscom Systems as ”regarding Opscom for
Aerodromes/Airliners” på villkor som inte är mindre förmånliga för Bolaget än
vad som gällde enligt det föregående avtalet med Opscom Systems as; och

(l)

tillse att Peab AB överlåter samtliga av Bolaget använda domännamn upptagna i
Bilaga […] till Bolaget utan kostnad.

På Tillträdesdagen ska Köparen mot att Säljaren uppfyller vad som anges i punkt 5.2:
(a)

erlägga den Preliminära Köpeskillingen genom överföring (swift) till Säljarens
bankkonto […] i [bank];

(b)

hålla extra bolagsstämma i Bolaget, vid vilken Köparen ska utse ny styrelse och
revisor samt besluta om nya firmatecknare, och anmäla detta till registrering hos
Bolagsverket; och

(c)

ingå Arrendeavtalet och Hyresavtalet.

5.4

Åtgärderna vid Tillträdet i punkterna 5.2 och 5.3 ska anses utgöra en och samma
transaktion. Om någon av åtgärderna inte vidtas, så ska Tillträdet inte anses ha
genomförts såvida inte den andra Parten skriftligen bekräftar att Tillträdet har skett
(sådan bekräftelse av Part ska dock inte ha någon påverkan på eventuell rätt till
ersättning eller skadestånd).

5.5

Säljaren (om Köparen inte vidtagit samtliga åtgärder i punkt 5.3), eller Köparen (om
Säljaren inte vidtagit samtliga åtgärder i punkt 5.2), ska (utan att det har någon
påverkan på eventuell rätt till ersättning eller skadestånd) om Tillträde inte har skett i
enlighet med punkt 5.4 genom skriftligt meddelande till den andre Parten senast på
Tillträdesdagen ha rätt att ange ett nytt datum för Tillträdet, som ska infalla minst fem
(5) och högst tjugo (20) Bankdagar från den ursprungliga Tillträdesdagen.

5.6

Om Tillträde enligt punkt 5.4 inte sker, eller uppskjutet Tillträde inte åberopas av någon
Part enligt punkt 5.5, får Säljaren (om Köparen inte fullgjort sina skyldigheter i punkt
5.3) eller Köparen (om Säljaren inte fullgjort sina skyldigheter i punkt 5.2) säga upp
detta Avtal till omedelbart upphörande genom skriftligt meddelande till den andre
Parten. Efter en sådan uppsägning ska samtliga skyldigheter som Parterna har enligt
detta Avtal upphöra utan ytterligare skyldigheter eller förpliktelser för någon av
Parterna.

5.7

Säljaren svarar för att Avgående Befattningshavare och revisorer utan
ersättningsanspråk ställer sina platser till förfogande och att de ej använder sin formella
rätt att företräda Bolaget intill dess att de nya styrelseledamöterna och firmatecknarna
har blivit registrerade.

5.8

Köparen förbinder sig att vid kommande årsstämma i Bolaget tillse att Avgående
Befattningshavare beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning av Bolagets angelägenheter
fram till Tillträdesdagen, under förutsättning att Bolagets revisor tillstyrker sådan
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ansvarsfrihet. Den omständigheten att ansvarsfrihet har beviljats ska inte påverka
Köparens rätt till ersättning för brott mot Garantierna eller annorledes enligt detta Avtal.

6

Villkor för Avtalets giltighet

6.1

Detta Avtal förutsätter för sin giltighet att det på Tillträdesdagen inte har inträffat någon
händelse som innebär, eller rimligen kan antas komma att innebära, en väsentlig
försämring av Bolagets tillgångar, ställning, resultat eller framtidsutsikter, som sådan
händelse ska dock inte kunna åberopas händelse som direkt eller indirekt kan hänföras
till pågående Coronapandemi.

6.2

Om villkoret i punkt 6.1 inte är uppfyllt på Tillträdesdagen ska Köparen äga rätt att
skriftligen påkalla att detta Avtal omedelbart ska upphöra att gälla, varvid Säljaren inte
ska äga rätt till någon ersättning av Köparen.

7

Säljarens garantier
Köparen har fått tillfälle att genomföra sedvanlig undersökning (due diligence) av
Bolaget som inneburit att Köparen tagit del av de uppgifter och handlingar som framgår
av Bilaga […] (”Datarummet”). Köparen har förlitat sig på de garantier som Säljaren
lämnat nedan i denna punkt 7. Säljarens ansvar på grund av lämnade Garantier
begränsas enbart av sådana uppgifter som Säljaren uttryckligen har lämnat i
Datarummet eller som har införts i detta Avtal. Säljaren lämnar per Avtalsdagen och
Tillträdesdagen följande Garantier (såvitt annan tidpunkt inte anges). Köparen äger inte
rätt att förlita sig på andra garantier eller utfästelser beträffande Aktierna eller Bolaget
än Garantierna. Säljaren ska sålunda inte ha något ansvar (varmed bl.a. avses felansvar
enligt köplagen (1990:931)), utöver vad som uttryckligen har angivits i detta Avtal.

7.1

Aktierna

7.1.1

Säljaren har full och oinskränkt äganderätt till Aktierna, vilka utgör samtliga av Bolaget
utgivna aktier. Aktierna är rätteligen utgivna.

7.1.2

Bolagets aktiekapital uppgår till 2 740 000 kronor, fördelat på 2 740 aktier, vilka
samtliga är införda i Bolagets aktiebok i Säljarens namn.

7.1.3

Det finns inga förhållanden eller åtaganden i Bolaget som erfordrar emission eller
överföring av aktier, teckningsoptioner, konvertibler eller andra värdepapper. Aktierna
kommer per Tillträdesdagen inte att vara föremål för Belastning och ingen inskränkning
föreligger i vad avser Säljarens rätt att överlåta Aktierna.

7.2

Bolaget

7.2.1

Bolaget är inte insolvent i enlighet med tillämplig lag och Bolaget har inte ansökt eller
fått en ansökan emot sig om likvidation, konkurs, rekonstruktion eller
ackordsförfarande och inga förhandlingar pågår med borgenärer om ackord.
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7.2.2

Bolaget äger inte och har inte vid något tillfälle ägt aktier eller andelar i andra juridiska
personer.

7.2.3

Bolaget har inte bedrivit någon annan verksamhet än Verksamheten.

7.3

Överensstämmelse med lag m.m.

7.3.1

Överlåtelsen av Aktierna enligt detta Avtal står ej i strid med lag, författning, Bolagets
bolagsordning, konsortialavtal, optionsavtal, gåvor, eller dylikt.

7.3.2

Säljaren ingår detta Avtal med full behörighet och med bindande verkan och varken
Säljarens bundenhet eller Avtalets bestånd är beroende av ytterligare beslut hos Säljaren
eller annat bolag ingående i Säljarkoncernen.

7.3.3

Säljaren är vederbörligen bildad och registrerad i enlighet med tillämplig lag och har
erforderlig rätt och behörighet att ingå detta Avtal och alla andra åtaganden som ska
fullgöras enligt detta Avtal.

7.3.4

Säljaren har inte ansökt om, och har ingen ansökan mot sig, om konkurs, likvidation
eller företagsrekonstruktion samt är inte på obestånd.

7.4

Registreringsbevis och bolagsordningar
Samtliga uppgifter i Bolagets bilagda registreringsbevis och bolagsordningar, Bilaga
[…], är korrekta och aktuella.

7.5

Årsredovisningen m.m.
Årsredovisningen, Bilaga […], är upprättad med tillämpning av
Redovisningsprinciperna, och dessa har inte ändrats under de tre senaste
räkenskapsåren, och ger en riktig och rättvisande bild av såväl Bolagets resultat för
räkenskapsåret 2019 som Bolagets ställning per Bokslutsdagen.

7.6

Proformabokslutet och Tillträdesbokslutet

7.6.1

Proformabokslutet, Bilaga […], har upprättats med oförändrad tillämpning av
Redovisningsprinciperna i förhållande till Årsredovisningen och ger, såvitt Säljaren
känner till, i allt väsentligt en rättvisande bild av Bolagets resultat för perioden 1 januari
– 31 augusti 2020 och av Bolagets ställning per den 31 augusti 2020.

7.6.2

Tillträdsbokslutet kommer att upprättas med oförändrad tillämpning av
Redovisningsprinciperna i förhållande till Årsredovisningen samt med tillämpning av de
principer som har angivits i punkt 4.3. Tillträdesbokslutet kommer ge en riktig och
rättvisande bild av Bolagets resultat och ställning per den 31 augusti 2020.

7.7

Tillgångar och skulder

7.7.1

Bolaget är ägare till samtliga tillgångar som upptagits i Årsredovisningen och dessa
tillgångar utgör, med undantag för av Bolaget leasad egendom, samtliga tillgångar som
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används i Bolagets verksamhet och är inte föremål för Belastningar i större utsträckning
än vad som framgår av Årsredovisningen.
7.7.2

Bolaget har inga skulder, utöver sådana skulder som efter Bokslutsdagen uppkommit
som ett led i Bolagets löpande affärsverksamhet och framgår av Proformabokslutet och
Tillträdsbokslutet, och har inte lämnat några säkerheter eller utställt garantier, utöver
vad som framgår av Årsredovisningen.

7.7.3

Bolaget har per Tillträdesdagen inte några utestående skulder till eller fordringar på
något företag inom Säljarkoncernen, utöver vad som framgår av Proformabokslutet.

7.8

Koncerninterna förhållanden
Inget avtal eller annan överenskommelse mellan något företag inom Säljarkoncernen, å
ena sidan, och Bolaget, å andra sidan, kommer att vara utestående efter Tillträdesdagen,
annat än vad som framgår av Proformabokslutet och på de villkor som har redovisats i
Datarummet.

7.9

Fordringar
Samtliga Bolagets fordringar per Tillträdesdagen är säkra och kommer att till fullo ha
influtit senast tre (3) månader efter Tillträdesdagen. Det noteras att fastställt ackord i
BRA inneburit att Bolagets fordran på BRA nedskrivits till 25 %, vilket har beaktats i
Proformabokslutet och Tillträdesbokslutet, och att Brist således endast uppstår om
mindre än det till 25 % nedskrivna fordringsbeloppet inflyter. Vidare noteras att
Bolagets tvistiga fordran mot Swarco inte omfattas av denna punkt 7.9.

7.10

Fastigheter

7.10.1

Bolaget äger inte någon fastighet och har aldrig ägt någon fastighet.

7.10.2

Bolaget har genom Arrendeavtalet och Hyresavtalet den tillgång till Fastigheterna som
krävs för att Bolaget utan hinder ska kunna bedriva Verksamheten på det sätt som
Verksamheten har bedrivits under de senaste tre åren före Tillträdet.

7.10.3

Samtliga övriga arrende-, hyres-, nyttjanderätts- och servitutsavtal, utöver Arrendeavtalet
och Hyresavtalet, som Bolaget är part i framgår av Bilaga […] och samtliga dessa avtals
fullständiga innehåll framgår klart av respektive dokumentens ordalydelse och har
redovisats i Datarummet.

7.10.4

Bolaget har samtliga de arrende-, hyres-, nyttjanderätts- och servitutsavtal som erfordras
för att Bolaget utan hinder ska kunna fortsätta att bedriva Verksamheten på det sätt som
Verksamheten har bedrivits under de senaste tre åren före Tillträdet.

7.10.5

Erforderliga bygglov, rivningslov och marklov har lämnats för av Bolaget utförda
åtgärder som kräver sådana lov.

7.10.6

Bolagets bedrivande av Verksamheten står inte i strid med gällande detaljplan för
Fastigheterna.
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7.11

Personalen

7.11.1

Bolaget har inga anställda utöver Personalen. Det finns ej heller någon uppdragstagare,
konsult eller liknande i arbetsrättsligt eller socialrättsligt hänseende som skulle kunna
anses vara att jämställa med arbetstagare.

7.11.2

Personalen har ej rätt till lön, pension, semesterförmåner eller andra förmåner av vad
slag det vara må, utöver vad som angivits i Bilaga […]. Dock kan årets sedvanliga
kollektivavtalsenliga lönerevision innebära att Personalen har rätt till retroaktiv
lönehöjning från den 1 augusti 2020.

7.11.3

Samtliga Bolagets pensionsåtaganden är till fullo finansierade och säkrade genom
försäkringar eller genom åtgärd enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelser m.m.

7.11.4

Inga krav har framställts mot Bolaget från Personalen eller från nuvarande eller tidigare
anställda, styrelseledamöter, konsulter eller andra uppdragstagare och det finns ej heller
anledning att befara att några sådana krav kommer att framställas. Det finns inga
pågående förhandlingar eller tvister med facklig organisation.

7.11.5

All Personal, med undantag för de Nyckelanställda, är uppsagd på grund av arbetsbrist i
enlighet vad som redovisas i Bilaga […] gällande uppsägningsvillkor, uppsägningstid
samt rätt till återanställning för varje anställd. Uppsägningarna har föregåtts av
erforderliga förhandlingar med berörda fackliga organisationer. Härutöver har ingen
tidigare anställd rätt till företrädesrätt till återanställning hos Bolaget i enlighet med
lagen om anställningsskydd eller genom särskilt avtal.

7.11.6

Bolaget är endast bundet av de kollektivavtal som anges i Bilaga […].

7.11.7

Bolaget har till alla delar iakttagit samtliga bestämmelser rörande bland annat
anställning, medbestämmande, förhandlingsskyldighet, arbetstid, arbetsmiljö,
jämställdhet samt övriga lagar, förordningar och föreskrifter (inklusive tillämpliga
kollektivavtal) rörande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

7.11.8

Ingen av de Nyckelanställda har aviserat att man har för avsikt att säga upp sig och
Säljaren känner inte heller till någon förväntad uppsägning från de Nyckelanställda.

7.11.9

Ingen ur Personalen äger rätt till särskild ersättning på grund av överlåtelsen av
Aktierna (såsom t.ex. bonus) och ingen ur Personalen äger heller rätt att på grund av
överlåtelsen av Aktierna säga upp sig från sin anställning med rätt till avgångsvederlag
eller annan ersättning utöver vad som följer av lag och tillämpliga kollektivavtal.

7.12

Tillstånd

7.12.1

Bolaget har samtliga de tillstånd, godkännanden och medgivanden som erfordras för
Verksamhetens bedrivande och Verksamheten bedrivs och har alltid bedrivits i överensstämmelse med vid var tidpunkt gällande lagar, föreskrifter och tillstånd. Samtliga de
tillstånd, godkännanden och medgivanden som Bolaget har erhållit har redovisats i
Datarummet med de fullständiga villkor som gäller för respektive tillstånd. Säljaren har
inte anledning att anta att något av dessa tillstånd, godkännanden och medgivanden
skulle återkallas eller ändras.
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7.12.2

Inga anmärkningar har riktats mot Bolaget från någon myndighet avseende
beskaffenhet av Fastigheterna, arbetslokaler, maskiner eller övriga anläggningar eller
tjänster som används i Verksamheten och som inte redan lett till undanröjande av det
påtalade förhållandet. Säljaren har inte anledning att anta att någon myndighet kommer
att framställa sådana anmärkningar eller kräva vidtagande av sådana åtgärder som kan
antas negativt påverka Bolagets bedrivande av Verksamheten.

7.12.3

Bolaget behöver med nuvarande regelverk inte genomföra några som helst ytterligare
bullerbegränsade åtgärder, utöver vad som har genomförts per Tillträdesdagen, för att
uppfylla villkor nr 9 i Bolagets miljötillstånd (2010-06-17), vid fortsatt bedrivande av
Verksamheten i samma omfattning som under åren 2015-2019.

7.13

Verksamheten mellan Bokslutsdagen och Avtalsdagen
Bolagets bedrivande av Verksamheten mellan Bokslutsdagen och Avtalsdagen har
bedrivits i enlighet med tidigare av Bolaget tillämpade principer, varvid
(a)

avtal och förbindelser har ingåtts på för branschen och Bolaget sedvanliga
villkor;

(b)

löner, pensionsförmåner och andra anställningsförmåner för Personalen inte har
förändrats, annat än inom ramen för sedvanlig kollektivavtalsenlig lönerevision;

(c)

Bolaget har inte avhänt sig eller förvärvat eller på liknande sätt förfogat över
tillgångar, utöver vad som är sedvanligt för den löpande affärsverksamheten;

(d)

Bolaget har inte upptagit lån eller annan kredit eller ställt säkerhet för egen eller
annans förbindelse;

(e)

inga Extraordinära Transaktioner har förekommit;

(f)

Bolagets redovisning och förvaltning har upprätthållits enligt god
redovisningssed och i enlighet med Redovisningsprinciperna; och

(g)

Bolaget har inte vidtagit någon åtgärd eller gjort någon transaktion utanför
Bolagets normala affärsverksamhet.

7.14

Försäkringar

7.14.1

Bolagets egendom och verksamhet är till och med Tillträdesdagen försäkrade mot
sådana risker och i sådan omfattning som är sedvanliga för branschen. Bolagets nu
gällande försäkringar, som förtecknats i Bilaga […], kommer vara gällande minst trettio
(30) dagar efter Tillträdesdagen. Alla försäkringspremier hänförliga till sådana
försäkringar har blivit betalda senast på Tillträdesdagen.

7.14.2

Inga omständigheter föreligger som innebär att Bolagets försäkringsskydd enligt dessa
försäkringar inte skulle vara möjligt att ta i anspråk. Det föreligger inte några utestående
krav hänförliga till nämnda försäkringar.

7.15

Avtal

7.15.1

Samtliga för Verksamheten väsentliga avtal har redovisats i Datarummet och för sådana
avtal gäller inga andra villkor än de som uttryckligen framgår av den
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avtalsdokumentation som har redovisats i Datarummet. Inget sådant avtal är uppsagt
och Säljaren har ingen anledning att befara att uppsägning kommer att ske. Samtliga
avtal redovisade i Datarummet som är ingångna mellan Luftfartsverket och tredje part
har med parternas godkännande har övergått från Luftfartsverket till Bolaget.
7.15.2

Bolagets avtal med leverantörer och kunder, ävensom övriga Bolagets avtal, har träffats
på för branschen normala villkor.

7.15.3

Det föreligger ej kontraktsbrott, eller anledning att befara sådant, från Bolaget eller
motpart avseende fullgörande av ingångna avtal.

7.15.4

Överlåtelsen enligt detta Avtal medför ej rätt för motpart att säga upp, omförhandla
eller försämra villkoren i något avtal.

7.16

Konkurrensbegränsande utfästelser och förfaranden

7.16.1

Bolaget har ej slutit några avtal eller avgivit några konkurrensbegränsande eller andra
utfästelser som medför begränsningar beträffande Bolagets möjligheter att fritt idka
affärsverksamhet.

7.16.2

Bolaget är inte och har inte varit part i något avtal eller förfarande som strider eller
skulle kunna strida mot tillämpliga konkurrensregler.

7.17

Reklamation - skadeståndskrav
Inga skadeståndskrav eller andra krav har framställts mot Bolaget av myndighet, kund,
leverantör eller av annan.

7.18

Säljaransvar
Bolaget kommer inte att åsamkas några kostnader för krav på grund av någon
fastighetsförsäljning eller försäljning av bolag, rörelse eller rörelsegren, som
genomförts före Avtalsdagen.

7.19

Tvister

7.19.1

Med undantag för den tvist mot Swarco Sverige AB som har redovisats i Datarummet
är Bolaget inte part i rättegång eller annan tvist och, såvitt Säljaren känner till,
föreligger inte någon anledning att anta att rättegång eller tvist framdeles kan uppstå.

7.19.2

Det finns inte per Avtalsdagen några domar, beslut eller förelägganden från domstol,
skiljenämnd, myndighet eller hyresnämnd som medför förpliktelser beträffande Bolaget
som Bolaget är skyldig att efterkomma och, såvitt Säljaren känner till, är inte heller
några sådana att vänta.

7.20

Skatter

7.20.1

Inga Skatter, utöver i Årsredovisningen eller i Tillträdesbokslutet reserverade belopp,
kommer att påföras Bolaget genom eftertaxering eller annorledes på grund av
omständigheter före Tillträdesdagen.
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7.20.2

Alla Skatter som påförts Bolaget har inbetalats i rätt eller, om de inte är förfallna per
Tillträdesdagen, reserverats för i Tillträdesbokslutet.

7.20.3

Bolaget har fullgjort sina skyldigheter med avseende på skatteavdrag, redovisning av
och inbetalning av Skatter. Bolaget har även fullgjort sina skyldigheter med avseende
på inlämnande av deklarationer och sådana uppgifter som Bolaget är skyldiga att lämna
avseende Skatter.

7.20.4

Inga taxeringsrevisioner eller tvister med skattemyndighet eller annan myndighet
avseende Skatter hänförliga till Bolaget pågår eller är, såvitt Säljaren känner till,
förestående.

7.21

Miljö

7.21.1

Bolaget innehar och har under alla tider innehaft alla erforderliga Miljötillstånd, och har
i rätt tid och till vederbörlig myndighet ingivit alla nödvändiga anmälningar och
ansökningar om Miljötillstånd. Bolaget har inte mottagit meddelanden eller annan
information (skriftlig eller muntlig) som anger det motsatta eller som anger att
Miljötillstånd som innehas kan komma att återkallas, omprövas, eller ej förnyas (eller
såvitt avser ansökningar om Miljötillstånd, ej beviljas eller beviljas på villkor som
avviker från de i ansökningen föreslagna villkoren). Såvitt Säljaren känner till
föreligger det inte heller några omständigheter som skulle kunna ge upphov till
återkallande eller omprövning av Miljötillstånd, eller som kan förhindra eller försvåra
förnyande eller beviljande av Miljötillstånd som Bolaget innehar respektive har ansökt
om.

7.21.2

Verksamheten bedrivs och har av Bolaget bedrivits i enlighet med vid var tid gällande
Miljölagstiftning och Miljötillstånd. Bolaget har inte mottagit meddelanden eller annan
information (skriftlig eller muntlig) som anger eller tyder på det motsatta.

7.21.3

Såvitt Säljaren känner till föreligger det inga omständigheter som skulle kunna
förhindra eller försvåra Bolagets fortsatta efterlevnad av Miljölagstiftning och
Miljötillstånd, eller som skulle kunna leda till förbud mot, eller kräva en begränsning
eller förändring av den nuvarande användningen av Fastigheterna eller Verksamheten.

7.21.4

Bolaget är inte part i miljörelaterad tvist, förbud, föreläggande, krav eller liknande
miljörelaterad åtgärd av myndighet eller annan tredje man avseende Bolaget,
Verksamheten eller avseende Fastigheterna eller annan fastighet och/eller på eller i
anslutning till vilken Bolaget bedriver eller har bedrivit Verksamheten. Det föreligger
inte heller några omständigheter som skulle kunna ge upphov till miljörelaterad tvist,
förelägganden, förbud, krav eller liknande miljörelaterad åtgärd.

7.21.5

Bolaget har inte förorsakat några föroreningar på Fastigheterna eller annan fastighet
som Bolaget skulle kunna hållas ansvarig att utföra eller bekosta undersökning eller
efterbehandling på. Bolaget har inte släppt ut, lagrat, dumpat eller på annat sätt
bortskaffat farliga ämnen eller avfall på Fastigheterna eller på annan fastighet. Bolaget
har inte mottagit meddelanden eller annan information (skriftlig eller muntlig) som
anger eller tyder på motsatsen.
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7.22

Immateriella Rättigheter och Know-How

7.22.1

Samtliga Immateriella Rättigheter, Bilaga […], tillhör Bolaget med full och oinskränkt
äganderätt och förfoganderätt, och är således inte belastade med licenser, panträtt eller
annan rätt som tillkommer tredje man och ingen tredje man gör gällande att sådan
belastande rättighet föreligger.

7.22.2

Bolaget har inga registrerade Immateriella Rättigheter.

7.22.3

Bolaget gör inte, och har heller inte gjort, intrång i immateriella rättigheter tillhörande
tredje man och ingen tredje man gör gällande att sådant intrång förekommer eller har
förekommit. Vid Bolagets fortsatta bedrivande av Verksamheten efter Tillträdesdagen
kommer Bolaget inte göra intrång i någon immateriell rättighet tillhörande
Säljarkoncernen och Säljarkoncernen äger inga immateriella rättigheter som nyttjas av
Bolaget i Verksamheten.

7.22.4

Intrång i Immateriella Rättigheter förekommer inte och har heller inte förekommit.

7.22.5

Bolaget har vidtagit vederbörliga åtgärder för att tillse att Bolagets Know-How inte kan
åtkommas av obehöriga. Det föreligger ingen skyldighet för Bolaget att delge KnowHow till tredje man. Know-How har inte varit föremål för otillåtet utnyttjande av tredje
man.

7.23

Dataprogrammen
Bolaget innehar samtliga erforderliga tillstånd och licenser för användandet av de
dataprogram (mjukvara) som används av Bolaget inom ramen för Verksamheten. Ingen
tredje part har gjort gällande att användningen av något av dataprogram utgör intrång i
annans rätt.

7.24

GDPR

7.24.1

Verksamheten bedrivs och har alltid bedrivits i enlighet med tillämplig
dataskyddslagstiftning. Dock har Bolaget haft en s.k. GDPR-incident, som har
redovisats fullständigt i Datarummet, och som inte kommer leda till någon kostnad eller
annan skada för Bolaget efter Tillträdesdagen.

7.24.2

Såvitt Säljaren känner till föreligger inte några omständigheter som kan leda till att
Bolaget riskerar att bli föremål för administrativa sanktionsavgifter eller anspråk från
enskilda.

7.25

Dokumentation
All väsentlig dokumentation rörande Bolaget, såsom Föreskrivna Bolagshandlingar,
lagfartsbevis, obelånade pantbrev, företagsinteckningsbrev, redovisningshandlingar,
avtalshandlingar, fordringsbevis och skuldförbindelser, tillstånd, och dylikt är korrekta
och finns på Tillträdesdagen i behåll hos Bolaget och alla därtill hörande registreringar
och anmälningar, ansökningar och därtill anknuten avgiftsskyldighet har fullgjorts.
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7.26

Transaktioner med Säljarkoncernen
Alla mellan Bolaget, å ena sidan, och någon av Säljaren eller annat bolag i
Säljarkoncernen eller annan Säljaren Närstående, å andra sidan, på Avtalsdagen
gällande mellanhavanden är förtecknade i Bilaga […] och ska vara slutligt reglerade
före Tillträdesdagen utan vidare kostnad eller annan konsekvens för Bolaget.

7.27

Information
Samtliga uppgifter rörande Bolaget och dess ställning samt Verksamheten som lämnats
av Säljaren, Säljarens rådgivare eller av Bolaget i Datarummet är fullständiga och
korrekta. Säljaren har upplyst Köparen om samtliga förhållanden rörande Bolaget och
Verksamheten som skäligen kan anses vara av betydelse för en köpare av Aktierna.

8

Bristande uppfyllelse av Garantier

8.1

Vid Brist ska Köparen som enda ersättning vara berättigad till ersättning motsvarande
Skadan (beräknad enligt villkoren i detta Avtal) genom nedsättning av Köpeskillingen.

8.2

Om en Brist avser en skattemässigt avdragsgill kostnad eller om beskattningsbar intäkt
bortfaller, ska Säljarens åtagande att ersätta Köparen reduceras med tillämplig
bolagsskattesats. Om en Brist innefattar avdragsgill mervärdesskatt för Bolaget ska
ersättningen till Köparen inte innefatta sådan mervärdesskatt.

8.3

Brister ska endast ersättas om det sammanlagda bristbeloppet överstiger femhundra
tusen (500 000) kronor, varvid hela bristbeloppet ska ersättas. Vid beräkning av Brister
ska endast enskilda brister som innebär en rätt till anspråk överstigande femtio tusen (50
000) kronor tas i beaktande. Tröskelbeloppen ska emellertid inte tillämpas vad avser
Brist hänförlig till Garantierna i punkterna 7.1 (Aktierna), 7.2 (Bolaget), 7.3
(Överensstämmelse med lag m.m.), 7.7.3 (Tillgångar och skulder), 7.8 (Koncerninterna
förhållanden), 7.13 (e) och (g) (Verksamheten mellan Bokslutsdagen och Avtalsdagen),
7.20 (Skatter) samt 7.26 (Transaktioner med Säljarkoncernen). Ersättning för Brist ska
inte kunna överstiga Köpeskillingen.

8.4

Ränta på ersättningsbeloppet ska utgå från Tillträdesdagen eller från den dag Bristen
uppkom till dess betalning sker, efter en räntesats beräknad enligt bestämmelserna i 6 §
räntelagen (1975:635).

8.5

Krav som grundar sig på Garantierna ska för att få göras gällande framföras inom tre (3)
månader från den tidpunkt då Köparen upptäckte Bristen, dock senast arton (18)
månader från Tillträdesdagen. Krav hänförliga till punkt 7.20 (Skatter) ska dock kunna
framställas inom tre (3) månader från det att lagakraftvunnet avgörande rörande kravet
har kommit Köparen tillhanda. Krav hänförliga till punkterna 7.1 (Aktierna), 7.2
(Bolaget), 7.3 (Överensstämmelse med lag m.m.) 7.18 (Säljaransvar) och punkt 7.21
(Miljö) ska kunna framställas inom åtta (8) år från Tillträdesdagen.
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8.6

Säljaren ska dock inte ansvara för Skada:
a) i den mån en specifik reservering för den aktuella Skadan som föranlett Bristen
gjorts i Årsredovisningen och Tillträdesbokslutet;
b) i den mån Skada som föranlett Bristen är ersättningsgill enligt Bolagets
försäkringar (Säljaren ska då ersätta Köparen för självrisken);
c) i den mån Skadan uppkommer som en följd av en lagändring som inte var
beslutad på Avtalsdagen;
d) i den mån Skadan kunde ha undvikits eller begränsats om Köparen eller
Bolaget hade vidtagit skäliga skadebegränsande åtgärder; samt
e) om Bristen i anledning av påstådd garantiavvikelse baseras på förhållanden som
på ett tydligt och rättvisande sätt framgår av det material som Köparen har
tillhandahållits i Datarummet.

9

Säljarens och Köparens övriga åtaganden

9.1

Säljaren ska tillse att, försåvitt Köparen inte lämnat skriftligt samtycke, följande
iakttages mellan Avtalsdagen och Tillträdesdagen:

9.2

9.3

(a)

Köparen ska ha full insyn i Bolaget och Verksamheten och inga för Bolaget
väsentliga beslut eller åtgärder kommer att fattas respektive vidtagas utan
Köparens godkännande;

(b)

inga Extraordinära Transaktioner utförs;

(c)

Bolaget kommer inte att ingå några avtal med Säljaren, annat bolag ingående i
Säljarkoncernen eller någon annan Säljaren Närstående;

(d)

Bolagets redovisning och förvaltning kommer att upprätthållas enligt god
redovisningssed och i enlighet med tidigare tillämpade principer; och

(e)

Bolaget i övrigt fortsätter att bedriva Verksamheten i enlighet med de principer
Bolaget tidigare tillämpat, dock noteras att Bolaget för närvarande bedriver
Verksamheten i en reducerad omfattning och att Personalen, med undantag för
Nyckelanställda, är uppsagd.

Utöver vad som följer av Säljarens ansvar för Garantierna enligt punkterna 7 och 8 ska
Säljaren hålla Köparen skadeslös för all skada som Bolaget eller Köparen kan komma
att drabbas av hänförligt till:
(a)

krav på återbetalning av stöd som Bolaget erhållit från Tillväxtverket enligt lag
(2013:648) om stöd vid korttidsarbete avseende tiden före Tillträdesdagen om
inte återbetalningsskyldigheten uppkommit till följd av åtgärder vidtagna eller
underlåtna av Köparen eller Bolaget efter Tillträdesdagen; och

(b)

krav från hyresgäster till Bolaget gällande återbetalning av de indexregleringar av
hyror som har skett under de andrahandshyresavtal som Bolaget har ingått.

Säljaren ska vidare hålla Köparen och Bolaget och skadeslösa från samtliga direkta
kostnader, som Bolaget åsamkas i anledning av eller relaterat till utredning,
efterbehandling och andra åtgärder för att avhjälpa en föroreningsskada eller en
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allvarlig miljöskada på eller från Fastigheterna, som är hänförlig till tiden före
Tillträdesdagen, och som Bolaget av myndighet eller annan tredje part åläggs att utföra
eller bekosta helt eller delvis.
9.4

Om Säljarens åtaganden enligt punkt 9.3 ovan helt eller delvis skulle vara underkastade
preskription enligt Preskriptionslagens bestämmelser är Parterna ense om att, istället för
tioårig preskription, en preskriptionstid om tjugofem (25) år ska gälla. Parterna har
härvid särskilt beaktat att Preskriptionslagen inte är tillämplig på ansvar enligt
Miljöbalkens kapitel 10.

9.5

Ängelholms kommun och Peab AB ingick år 2016 en avsiktsförklaring med en
gemensam målbild över hur Barkåkra/norra Ängelholm ska kunna utvecklas på ett
positivt sätt, med prioritering av utvecklingsmöjligheter i linje med ny översiktsplan
2035. Området sträcker sig från ett framtida bostadsområde vid tågstation Barkåkra till
Valhall park och vidare till verksamhetsområdet ”Tvärbanan”. Kopplingen till järnväg,
flygplats och motorväg är väsentlig. Målsättningen är att skapa nya arbetstillfällen och
bostäder i norra Ängelholm. Köparen ska tillse att Bolaget inte hindrar de
utvecklingsmöjligheter som Ängelholms kommun och Peab AB har överenskommit
enligt avsiktsförklaringen, förutsatt att dessa utvecklingsmöjligheter inte negativt
påverkar Bolagets då aktuella eller planerade verksamhet inom Fastigheterna. Köparen
ska vidare tillse att Bolaget medverkar till framtida servitut, nyttjanderätt etc. för att
t.ex. vägar enligt avsiktsförklaringen ska kunna möjliggöras. Samtliga kostnader för
denna typ av åtgärder ska bäras av Peab AB eller Ängelholms kommun och ska inte till
någon del belasta Bolaget.

10

Konkurrensåtagande

10.1

Säljaren förbinder sig att under en period av två (2) år från Avtalsdagen inte aktivt
erbjuda någon av de Nyckelanställda anställning eller annat uppdrag hos Säljaren eller
annat bolag ingående i Säljarkoncernen, dock ska Säljaren vara oförhindrad att erbjuda
Nyckelanställda anställning som självmant söker anställning i Säljarkoncernen.

10.2

Vid brott mot bestämmelserna i punkt 10.1 ska Säljaren till Köparen utge ett vite om
femhundra tusen (500 000) kronor för varje avtalsbrott.

11

Fullständig reglering
Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet
berör och detta Avtal ersätter samtliga skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser
som föregått detsamma.

12

Meddelanden

12.1

Samtliga meddelanden, förfrågningar, Krav, godkännanden, eftergivanden och all
annan kommunikation enligt detta Avtal måste vara i skrift och på svenska, samt ska
anses ha mottagits av en Part:
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12.2

13

(a)

om avsänt med rekommenderat brev; tre (3) Bankdagar efter avlämnande för
postbefordran;

(b)

om avlämnat med bud; dagen för överlämnandet; och

(c)

om sänt via e-post, när mottagande bekräftats av mottagaren.

Varje meddelande enligt detta Avtal ska översändas till den adress som angivits nedan
eller till den adress som Part senare skriftligen meddelat den andra Parten, med
iakttagande av bestämmelserna i detta avsnitt (12).
Till Säljaren:

Peab FU Holding 8 AB
Att.: […]
Box 808
169 28 Solna
E-post: […]

Till Köparen:

[XX] AB
Att.: Styrelsens ordförande
c/o Ängelholms kommun
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kopia (utan effekt som
meddelande) sänds till:

Advokatfirman Vinge KB
Att.: Peter Abrahamsson
Box 1064
251 10 Helsingborg
E-post: peter.abrahamsson@vinge.se

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

14

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
andemening. Om Parterna inte kan komma överens om ändring av bestämmelse som är
ogiltig, ska sådan bestämmelse anses struken och övriga bestämmelser i Avtal ska
fortsätta gälla.

15

Överlåtelse
Ingen av Parterna får överlåta, delegera, eller på annat sätt överföra, pantsätta eller
bevilja annat säkerhetsintresse i eller över någon av sina rättigheter eller skyldigheter
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enligt detta Avtal utan att dessförinnan ha inhämtat ett skriftligt samtycke från den
andra Parten.

16

Kostnader
Vardera Parten ska svara för samtliga sina kostnader hänförliga till försäljningen av
Aktierna eller förberedelsen inför denna och sådana kostnader får ej till någon del åvila
eller belasta Bolaget.

17

Tillämplig lag och tvister

17.1

Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal.

17.2

Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom
skiljedomsförfarande administrerat av SCC. Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska
tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde
och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda
fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

17.3

Skiljeförfarandet ska äga rum i Helsingborg. Det svenska språket ska användas i
skiljeförfarandet.
________________________
SIGNATURSIDA FÖLJER
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Detta Avtal har upprättats i två originalexemplar, av vilka Parterna erhållit var sitt.
Ort:

Ort:

Datum:

Datum:

PEAB FU HOLDING 8 AB

[XX] AB

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Peab AB, org nr 556061-4330, garanterar härigenom, såsom för egen skuld, det rätta fullgörandet
av Säljarens samtliga skyldigheter under Avtalet. Krav under denna garantiförbindelse ska
framställas skriftligen till Peab AB på bolagets registrerade adress.
Ort:
Datum:
_________________________

___________________________
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Bolagsordning för Ängelholms Flygplats AB
(org.nr. 556814-2896)

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Ängelholms Flygplats AB.
§ 2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Ängelholms kommun, Skåne län.
§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att driva, utveckla och förvalta
Ängelholms/Helsingborgs flygplats. Bolaget får även bedriva annan därmed förenlig
verksamhet.
Verksamheten ska i huvudsak bedrivas åt ägarna/i ägarnas ställe.
§ 4 Verksamhetsändamål
Det kommunala ändamålet med bolaget är att tillgodose behovet av kommunikationer
med flyg till och från Ängelholms/Helsingborgs flygplats för invånare, näringsliv och
besökare och därigenom bidra till regionens utveckling och tillväxt.
Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av den kommunala
likställighetsprincipen samt i ekonomiskt hänseende med tillämpning av den
kommunala självkostnadsprincipen. På den del av bolagets verksamhet som avser
förvaltning av egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom
ska dock inte självkostnadsprincipen tillämpas.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till
aktieinnehavet.
§ 5 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 miljoner kronor och högst 8 miljoner kronor.
§ 6 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 2000 aktier och högst 8000 aktier.
§ 7 Styrelsen
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter.
Styrelsens ordförande och övriga ledamöter väljs årligen på årsstämma för tiden intill
dess nästa årsstämma har hållits.
§ 8 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och i
förekommande fall verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med en
suppleant, vilka båda ska vara auktoriserade. Även ett registrerat revisionsbolag får
utses till revisor.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§ 10 Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i
Ängelholms kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant.
§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-brev till aktieägarna tidigast
sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.
§ 12 Ärenden på årsstämma
Årsstämma hålls en gång årligen före juni månads utgång.
Därvid ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och
lekmannarevisorernas granskningsrapport.
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktören
8. Fastställande av arvode åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
10. Val av ordförande i styrelsen och övriga styrelseledamöter samt
suppleanter (i förekommande fall).
11. Val av revisor och en revisorssuppleant i förekommande fall.
12. Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och
suppleant för denne.

13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen.
§ 13 Kommunstyrelses rätt till information
Kommunstyrelserna i ägarkommunerna har rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller
dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.
§ 14 Kommunfullmäktiges ställningstagande
Innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt fattas, ska delägarkommunernas fullmäktige ges möjlighet att ta ställning till
frågan.
§ 15 Hembudsförbehåll
Om en aktie har övergått till en ny ägare, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien.
Aktiens nya ägare ska snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt
som aktiebolagslagen föreskriver (hembud). Lösen får inte ske av ett mindre antal
aktier än hembudet omfattar.
Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie.
Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad
med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken
lösningsanspråk ska framställas.
Lösningsanspråk ska framställas inom två (2) månader från behörigt hembud enligt
ovan. Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, ska samtliga
aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till
deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier ska dras in genom
nedsättning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägare.
Om aktie har övergått genom försäljning, ska lösenbeloppet motsvara köpeskillingen.
För inlösen ska inga andra villkor gälla.
Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i
frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom tre (3) månader
från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse.
Lösenbeloppet ska betalas inom två (2) månader från den tidpunkt då lösenbeloppet
blev bestämt.
_________
Denna bolagsordning antogs på extra bolagsstämma den [datum] 2020.

ÄGARDIREKTIV
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ÄGARDIREKTIV för Ängelholms Flygplats AB
1. Inledning
Ängelholms flygplats AB (ÄFAB) är ett flygplatsbolag som är helägt av Ängelholm
Helsingborg flygplats Holding AB, nedan kallat ägarbolaget. ÄFAB driver flygplatsen
Ängelholm Helsingborg Airport (flygplatsen) som är belägen i Ängelholms kommun.
Ägarbolaget, ägs av de sju nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg,
Höganäs, Klippan, Perstorp och Ängelholm, nedan kallade ägarkommunerna. ÄFAB är
således en del av ägarkommunernas verksamhet.
Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.
2. Syfte, åligganden och uppdrag
2.1.

Det kommunala ändamålet

Det kommunala ändamålet med bolaget är att tillgodose behovet av kommunikationer
med flyg till och från Ängelholms/Helsingborgs flygplats för invånare, näringsliv och
besökare och därigenom bidra till regionens utveckling och tillväxt.
Bolagets verksamhet ska i huvudsak bedrivas åt ägarkommunerna/i ägarkommunernas
ställe.
2.2.

Tillhandahållande av allmännyttig tjänst

Bolaget ska säkerställa att flygtrafik kan bedrivas till och från flygplatsen till och med den 1
september 2030.1 Detta ska ske i enlighet med det kommunala ändamålet för bolaget. ÄFAB:s
skyldigheter inkluderar förvaltning av flygplatsinfrastrukturen avseende säkerhet,
tillgänglighet och beredskap. Bolaget ska vidare tillhandahålla tjänster i den utsträckning de
är nödvändiga för att trafik ska kunna bedrivas vid flygplatsen. Bolagets förbindelser med
flygbolag ska vara icke-diskriminerande.
2.3.
Övriga uppdrag
I övrigt ska bolaget utveckla, driva och förvalta flygplatsen i samverkan med
ägarkommunerna, regionens företag och andra regionala aktörer. Bolaget ska därutöver vara
en av de ledande flygplatserna i Sverige när det gäller klimat- och hållbarhetsarbete. Bolaget
ska således upprätthålla och utveckla det miljöarbete mot en klimatneutral drift av bolaget
som redan idag bedrivs samt verka för en utveckling mot ett fossilfritt resande med flyg.
Därtill ska bolaget säkerställa tillgängligheten för ambulansflyg och annan samhällsviktig
beredskap inom ramen för sin verksamhet.
3. Ekonomi
Verksamheten ska bedrivas utifrån långsiktigt ekonomiskt hållbara principer och i
enlighet med vad som stadgas i bolagsordningen. Verksamheten ska vara kostnadseffektiv.

1

Detta förordnande kan komma att förlängas.

ÄGARDIREKTIV
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I samband med ägarbolagets tillträde av aktierna i ÄFAB ska ägarkommunerna utge ett visst
belopp till ÄFAB för täckande av bolagets prognosticerade förlust under perioden 1
september – 31 december 2020. Stödet ges på grund av den extraordinära situation som
bolaget befinner sig i till följd av coronapandemin. Skulle ÄFAB under år 2020 erhålla statliga
eller regionala bidrag för driften av bolagets verksamhet ska ägarkommunerna ha möjlighet
att begära återbetalning av del av den ersättning som har utbetalats till ÄFAB.
3.1
Bolagets upplåning
Bolaget ska varje enskilt räkenskapsår finansiera sitt behov av beräknat rörelsekapital för
tillhandahållandet av den allmännyttiga tjänsten genom att uppta lån hos ägarkommuns
internbank eller i extern bank. Lånebehovet ska fastställas i den årsbudget som antas av
ÄFAB:s styrelse inför varje nytt räkenskapsår. ÄFAB:s styrelse ska inför varje nytt
räkenskapsår skriftligen underrätta ägarbolagets styrelse om ÄFAB:s beräknade lånebehov
det kommande räkenskapsåret. Till underrättelsen ska vara fogat ett skriftligt underlag som
utvisar hur bolagets lånebehov har beräknats och vilka kostnader för tillhandahållandet av
den allmännyttiga tjänsten, inklusive eventuella investeringar, som har beaktats vid
fastställandet av lånebehovet.
Det är styrelsen i ägarbolaget som genom beslut godkänner ÄFAB:s upplåning. Därefter kan
ÄFAB:s styrelse verkställa upplåningen. Om ägarkommun ställer ut borgen ska ÄFAB erlägga
en marknadsmässig borgensavgift till kommunen i fråga.
3.2
Förlusttäckning
Styrelsen i ÄFAB ska senast per den 15 maj och den 15 september lämna en skriftlig rapport
till styrelsen i ägarbolaget som utvisar ÄFAB:s 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 bolagets
verksamhet, kostnader och resultat.
Rapporten ska ligga till grund för ägarbolagets efterföljande analys och planering av huruvida
och i vilken utsträckning som ägarbolaget kan komma att täcka uppkommen förlust i ÄFAB
med anledning av den allmännyttiga tjänsten vid räkenskapsårets utgång. Förlusttäckningen
får inte överstiga vad som krävs för att täcka de kostnader som har uppkommit i samband
med tillhandahållandet av tjänsten med hänsyn tagen till de intäkter som därvid har erhållits.
De kostnader för driften av ÄFAB:s verksamhet som bolaget haft under den tid som bolaget
varit i privat ägo ska ligga till grund för bedömningen. Det innebär att ÄFAB:s kostnader för
tillhandahållandet av tjänsten ska vara i paritet med de driftskostnader som ÄFAB hade när
bolaget var i privat ägo, med undantag för normala kostnadsökningar. Någon
överkompensation till ÄFAB får inte ske.
Ägarbolaget ska täcka den förlust som ÄFAB uppvisar varje enskilt räkenskapsår med
anledning av tillhandahållandet av tjänsten, genom att lämna koncernbidrag eller på annat
sätt som beslutas av ägarbolagets styrelse.
4. Ägarnas insyn och kontroll över verksamheten
4.1.

Styrelsen i ägarbolaget

Styrelsen i ägarbolaget ska diskutera och besluta i strategiskt viktiga frågor rörande ÄFAB
samt fastställa nya eller ändrade ägardirektiv för bolaget.

ÄGARDIREKTIV
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Innan ÄFAB:s styrelse fattar beslut i nedan angivna frågor ska ett godkännande erhållas av
styrelsen i ägarbolaget.


Budget för kommande räkenskapsår



Investeringsplan



Affärsplan



Väsentliga avtal



Tillsättande/entledigande av VD

4.1.1.

Ägardialog

Ägardialog ska hållas minst två gånger om året. Syftet med ägardialogen är att föra dialog
kring bolagets ställning och utveckling. Ägardialogen syftar också till att diskutera
utformningen av ägardirektivet, följa upp detsamma samt i samband med detta överväga
eventuell revidering. I ägardialogen deltar styrelsen för ägarbolaget eller representanter
från styrelsen, ÄFAB:s ordförande och VD.
4.1.2.

Löpande samråd och informationsskyldighet

Styrelsen i ägarbolaget har rätt att ta del av ÄFAB:s räkenskaper och andra handlingar som
rör bolagets verksamhet, i den omfattning det behövs för att kunna bedöma ÄFAB:s
ställning och resultat, ersättning för tjänstens tillhandahållande eller ett visst ärende som
ska behandlas vid styrelsesammanträde eller på bolagsstämma.
Ägarbolaget ska utan dröjsmål få del av:


protokoll från bolagsstämma



protokoll från styrelsesammanträde



bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från
lekmannarevisor, samt



övriga begärda handlingar

ÄFAB är dessutom skyldigt att löpande informera ägarbolaget om väsentliga händelser i
verksamheten och i frågor som eventuellt kan bli föremål för fullmäktiges
ställningstagande.
4.2.

Information till kommunstyrelse

Kommunstyrelsen i respektive ägarkommun har rätt att ta del av både bolagets handlingar
och räkenskaper samt i övrigt informera sig om bolaget, vilket även innefattar rätt att från
bolaget begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att kommunstyrelsen ska
kunna fullgöra sina uppgifter.

ÄGARDIREKTIV
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Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift får
uppgiften uteslutas. ÄFAB ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett och skälen
för detta.
Företrädare för ÄFAB är vidare skyldig att på begäran av ägarkommun deltaga vid möte
hos kommunen i syfte att rapportera om bolaget och dess ställning.
4.3.

Frågor som ska bli föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande

Av kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska få ta ställning innan ett
kommunalt bolag fattar beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt. För att säkra fullmäktiges kontroll gäller följande.
Om ÄFAB avser fatta beslut om:


åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten



att ingå avtal/överenskommelser som medför en väsentlig förändring av
balansräkningen



att ingå avtal/överenskommelser som har strategisk eller principiell betydelse



att avyttra betydande del av bolagets verksamhet

ska styrelsen i ägarbolaget först avgöra om frågan är av sådan principiell beskaffenhet
eller av större vikt att kommunfullmäktige ska ta ställning i frågan innan bolaget fattar sitt
beslut. ÄFAB ansvarar för att se till att berörda frågor kommer in till ägarbolaget för
beredning.
4.4.

Styrdokument

Bolaget ska känna till de övergripande styrdokument och policys som gäller för
Ängelholms kommuns verksamheter och verka för att dessa i tillämpliga delar följs och
inarbetas i bolagets egna policys, direktiv och riktlinjer.
4.5.

Uppföljning

Bolagets styrelse och verkställande direktör ska i förvaltningsberättelsen redogöra för hur
den verksamhet som bolaget bedrivit under året har förverkligat det kommunala
ändamålet.

5. Avslutning
Bestämmelserna i detta direktiv, sammantaget med bestämmelserna i bolagsordning och
aktieägaravtal, ska, när det gäller strategiska mål och viktiga beslut, tolkas på ett sådant
sätt att ägarkommunernas inflytande blir effektivt, i den meningen att ÄFAB underställs en
kontroll som gör det möjligt för ägarkommunerna att utöva en avgörande påverkan på de
beslut som fattas av bolaget.
Detta ägardirektiv ska antas på bolagsstämma i bolaget.

Rättelse
Felaktigt bolag anges i avsiktsförklaringen.
Rätt bolag är Peab FU Holding 8 AB

Peab FU Holding 2 AB
och
Familjen Helsingborg
Avsikts förklaring
avseende Ängelholms Flygplats AB

- - -- - - - - - ~

-

----------------- - - - - --

-

- - -- - - -- - - - -

A VSIKTSFÖRKLARING
Denna avs iktsförkl aring ("Avsiktsförklaringen") har denna dag träffats me llan
( I)

Peab FU Holding 2 AB, a rg.nr 55 6864-4 156, ("Säljaren"); och

(2)

Familjen Helsingborg, genom He lsingborgs stad, a rg.nr 2 12000- 11 57, och
Änge lholms kommun, a rg.nr 2 12000-0977, ("Köparen").

1

Bakgrund

1.1

Sälj aren äger samtli ga utgivna aktier ( I 00 %) ("Aktierna") i Änge lholms Flygpl ats AB,
a rg. nr 55 681 4-2896, ("Bolaget").

1.2

Sälj aren har, i fö ljd av den extraordinära situation som Bo laget hamnat i med en i
princ ip helt avstannad flygverksamhet till fö ljd av den Corona-19 pandemi som råder i
Sverige och övri ga delar av världen och som medfö rt avsevärda fö rluster för Bolaget,
fattat beslut att lägga ned driften av Bolagets verksamhet till s vi dare. Bolaget har i
an ledning därav, efter genomförda MB L-förhandlingar, sagt upp merparten av Bo lagets
personal med undantag fö r de funkti oner so m krävs av myndigheterna fö r att Bolaget
ska kunna behåll a sitt fl ygplatscertifikat.

1.3

Familj en Helsingborg är ett samarbete me ll an kommun erna Bjuv, Båstad, Helsingborg,
Höganäs, Klippan, Land skrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Änge lholm och Örkellj unga.
Syftet med samarbetet är att driva frågo r som är gemensamma för he la regionen. Inom
Familj en He lsingborg är de samverkande kommunerna överens om att det ur ett
regiona lt perspektiv är ange läget att försöka säkerstä lla att Änge lholm/He lsingborg
fl ygplats kan fo rtleva. Det är viktigt att ti llgodose behovet av ko mmun ikationer med
fl yg till och från Änge lholms/He lsingborgs flygplats fö r invånare, närings liv och
besökare och att därigenom bid ra till regionens utveckling och till växt.

1.4

Sälj aren och Köparen (till sammans "Parterna" och var fö r sig "Parten") har mot
bakgrund av ovanstående inl ett fö rhandlingar i syfte att träffa avta l avseende Köparens
förvärv av Aktierna.

1.5

Köparen avser att genomföra förvärvet av Aktierna i Bolaget genom ett fö r ändamå let
bildat akt iebolag ("Köparbolaget") som ägs av ett anta l av de kommuner som
samverkar inom Familj en He lsin gborg. Det är ännu inte bestämt hur många av
ko mmunerna som kommer att de lta. Sälj aren är infö rstådd med och accepterar att
överl åte lsen av Akti erna ska ske till Köparbolaget.

1.6

Denna Avs iktsförklaring ska utgöra gru nden för de fo rtsatta förh andlingarna me llan
Parterna rörande överl åte lsen av Akti ern a ("Förhandlingarna"), intill dess att Parterna
har enats om de slutliga vi llkoren fö r transaktio nen i ett bindande avtal avseende
Köparbolagets fö rvärv av Aktierna ("Förvärvsavtalet") e ller till dess att
Förhandlingarna avs lutats.
__g;)
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2

Köpeskilling
Parterna är överens om att köpeskillingen fö r Aktierna ska baseras på det justerade egna
kapitalet i Bolaget enli gt ett av Köparen godkänt tillträdesbokslut per dagen fö re
T illträdesdagen, dock högst 20 milj oner kronor och fö rutsatt att inge n ny negativ
information beträffande Bolaget framkommer inom ramen för Köparens due diligence
av Bolaget e ller i övri gt under de fortsatta Förhandlingarna.

3

Exklusivitet

3.1

Säljaren förbinder sig att, under perioden från och med denna dag till och med den I
september 2020 ("Exklusivitetsperioden"), inte fö ra förhandlin gar (vare sig direkt eller
indirekt) med annan än Köparen avseende överl åtelse av Aktiern a eller överlåtelse av
Bolagets verksamhet eller del därav samt att tillse att inte heller Bolaget inleder sådana
fö rhandli ngar.

4

Due diligence och tidplan

4. 1

Köparen och dennes profess ionella rådgivare ska beredas tillfälle att genomföra en så
kallad due diligence avseende Bo lagets kommersie ll a, finan sie lla, legala samt övriga
förhållanden. Sälj aren ska bereda Köparen till gång till den information som Köparen
efterfrågar och som skäli gen kan anses erfo rderli g fö r att Köparen ska kunna utvärdera
Bolaget och dess verksamhet. Köparen ska även beredas tillfälle att sammanträffa med
lednin ge n för Bolaget. Parterna ska enas om de närm are formerna för due dili genceundersökn ingen, men Säljaren ska i möjligaste mån tillhandahå ll a allt av Köparen
efterfrågat underlag i elektroni sk fo rm i ett datarum samt svara på de frågor som ställ s
av Köparen och dennes rådgivare.

4.2

Parterna har enats om fö ljande översiktliga tidpl an för Förhandl ingarna:
(a)

Due diligence - ska startas upp snarast möj ligt efter Avs iktsförkl aringens
undertecknande och bedrivas skyndsamt,

(b)

Förvärvsavtal et - Köparen ska presentera utkast till Sälj aren senast den 18 juni
2020 och avtalsförhandlingar inleds omgående därefter,

( c)

Undertecknande - senast den 3 1 augusti 2020, samt

(d)

Ti ll trädesdag - den I se ptember 2020 e ller annan dag som överenskoms me llan
Parterna ("Tillträdesdagen").

5

Transaktionsavtalen

5. 1

Parternas gemensamma avs ikt är att Förvärvsavtalet ska inkludera bestämmelser
avsee nde de me ll an Parterna överenskomna princ iper som återfinn s i Bilaga I .

5.2

Parterna ska sträva efter att inom skäli g tid och i bästa samförstånd förhandla samt
slutföra Förvärvsavtalet på bas is av vill koren i Avsiktsfö rkl aringen.

5.3

Parternas undertecknande av Förvärvsavta let fö rutsätter:

(a)

att Köparen, till sin be låtenhet, genomfö rt en due dili gence av Bo laget enl igt
pun kt 4.1;
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(b)

att Parterna enas om vi llkoren i Förvärvsavtalet;

(c)

att Sälj arens Parts styrelse giv it sitt godkännande därti ll ; och

(d)

att kommunfullmäktige i de kommuner som ska vara de lägare i Köparbolaget har
tagit erforderli ga beslut.

6

Avtalstid m.m.

6.1

Avsiktsförklaringen träder ikraft denna dag och gäller till det tidigare av (i)
Exk lusiv itetsperiodens utgång, (ii) Köparen meddelar Sälj aren att Köparen avbryter
Förhandl ingarna och (iii) Säljarens och Köparbolagets undertecknande av
Förvärvsavtalet. Bestämmelserna i punkterna 7 och 12 ska dock äga fortsatt giltighet
äve n sedan A vsiktsförklaringen upphört.

6.2

Under Avsiktsförk laringens giltighetstid ska Köparen hållas fortlö pande informerad om
allt vad som sker i Bolagets verksamh et. Bolaget ska inte heller ingå några nya avtal
gällande förvärv , leasing/hyra eller överl åte lse av egendom, uppta lån eller ställa
säkerheter, e ll er ingå, ändra e ller säga upp något an nat avtal, annat än med Köparens i
förväg lämnade godkännande.

7

Sekretess

7 .1

Köparen förbi nder sig att inte yppa sådan information om Bolaget el ler dess verksam het
som Köparen mottagit eller fått del av (munt ligen, skriftligen, digitalt eller e lektroniskt)
i samband med ingåendet av denna Avsiktsförk laring, genomförandet av due diligence
och som inte är allmänt känd före Avsiktsförk laringe ns undertecknande såvida inte (i)
Köparen är skyldig att läm na sådan information en li gt lag e ll er domstols, skiljenäm nds
eller myndighets beslut, (ii) Säljaren har lämnat skriftligt medgivande till att
informationen lämnas ut (sådant medgivande ska inte oskäligen nekas), (i ii)
informationen blivit a ll mänt känd på annat sätt än genom brott mot detta
sekretessåtagande e ller (iv) informat ionen delges Köparens professio nella rådgivare
som är skyldi ga att iaktta sekretess avseende sådan information .

7.2

Sådan information rörande Bolaget som Köparen delger kommunfullmäktige och andra
instanser i de komm uner som ska vara delägare i Köparbolaget inom ramen för deras
beslutsprocesser är undantagen från Köparens sekretessåtagande en ligt punkt 7.1.

8

Offentliggörande

8.1

Samtli ga pressreleaser med anledning av denna Avsiktsförk laring e ller den potentiella
överlåtelsen av Akt ierna ska, i möjligaste mån, överenskommas mellan Parterna i
förväg .

8.2

Sälj aren är införstådd med att Köparen (Fam ilj en Helsingborg) utgörs av ett relativt
stort antal kommuner, vilket innebär att en större krets av personer på o lika sätt kommer
vara involverade i olika processer som rör Förhand lingarna och Köparbolagets förvärv
av Aktierna. Mot bakgrund av att kommunerna (och Köparbolaget) omfattas av
offentli ghetsprincipen och då transaktionen har ett stort allmänintresse i regionen och
därmed äve n ett sto rt medialt intresse, är Sälj aren vidare införstådd med och accepterar
att informati on rörande den tilltänkta transaktionen och Förhand lingarna kommer att
offentli ggöras i olika samman hang av olika parter.
~
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9

Kostnader
Vardera Parten ska svara fö r samtliga sina kostnader hänförliga till Avsiktsförklaringen
och de transaktioner som omfattas av den, såsom ombudsarvoden .

10

Medbestämmandelagen
Vardera Parten har uppfyllt (om ti llämpligt) sina infonnations- och
förhandli ngsskyldigheter en li gt lagen (1976 :580) om medbestämmande i arbetslivet
med avseende på den eventue ll a överlåtelsen av Aktierna.

11

Övrigt

11.1

Parterna är överens om att denna A vs iktsförk laring inte utgör ett bindande avtal som
medför en förp li ktelse för någon av Parterna att ingå Förvärvsavtalet. Parterna är dock
överens om att punkterna 2, 5.3, 6, 7, 9, 11 och 12 i denna Avsiktsförklaring ska vara
bindande för Parterna.

11.2

Avsiktsförk laringen kan ändras endast genom skriftlig överenskommelse me llan
Parterna.

12

Tillämplig lag och tvister

12.1

Svensk lag ska ti ll ämpas på denna Avsiktsförklaring.

12.2

Tvist i anledning av denna Avsiktsförklaring ska slutligt avgöras genom ski ljedom
en li gt Skiljedomsregler fö r Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.
Ski lj eförfarandet ska äga rum i Helsingborg. Det svenska språket ska användas i
ski lj eförfarandet.

12.3

Ski lj eförfarande som påkallats med hänvisning till denna ski lj eklausul omfattas av
sekretess. Sekretessen omfattar al l infonnation som framkommer under förfarandet
likso m beslut e ller ski lj edom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som
omfattas av sekretess får inte i någon fonn vidarebefordras till tredje person utan den
andra Partens skriftli ga samtycke. Part ska emellertid inte vara för hind rad att
vidarebefordra sådan infonnat ion för att på bästa sätt tillvarata sin rätt mot den andra
Parten med anl edni ng av tv isten e ller om Part enligt lag, domstolsbeslut, beslut av
ski lj enämnd e ller myndighetsbeslut är skyldi g att lämna sådan infonnation.

J)
SIGNATURSIDA FÖLJER
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Avsiktsförklaringen har upprättats i tre originalexemplar, av vilka Parterna erhål lit var sitt.
Ort:

-fu<~ lo V

Ort:

Datum: ~ (.).;2 0 - 0 b -CJ

5"

Peab FU Holding 2 AB

Henrik Viberg Jönsson

i{-Jsl"l-r)b~

Datum:

202.Q-Ot; '---as-

Helsingborgs stad

Marie Vernersson ~

Ängelholms kommun
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Bilaga 1
Överenskomna principer
I.

Sälj aren svarar för Bolagets drift och samtliga kostnader fram till Tillträdesdagen. Den
ekonomiska risken för Bolaget tas över av Köparen från och med Ti llträdesdagen och
därefter svarar Sälj aren för Bolagets drift och kostnader. Bolagets verksamhet ska i detta
hänseende betraktas som pågående oaktat Peab sagt upp huvuddelen av personalen i avsikt
att förbereda för en eventuell nedläggning, d v s Säljaren ansvarar inte för eventuella
engångskostnader för avsedd avveck ling av verksamheten till den del som kostnaden
belöper på tiden efter Tillträdesdagen och ansvaret för exempe lvis uppsägningslöner för
tiden efter Tillträdesdagen åvi lar Köparen.

2.

Säljaren ska i Förvärvsavtalet lämna sedvanliga garantier beträffande Bolaget och dess
verksam het avseende tiden fram till Tillträdesdagen .

3.

Eventuella särskilda statliga eller regionala bidrag som beslutas till förmån för Bolaget
och dess framtida verksamhet ska komma Bolaget ti ll del efter Tillträdesdagen.

4.

År 2016 träffade Änge lholms kommun och Peab en avsiktsförklaring med en gemensam
målbild över hur Barkåkra/norra Ängelholm ska kunna utvecklas på ett positivt sätt, med
prioritering av utvecklingsmöj li gheter i linj e med ny översiktsplan 2035. Området sträcker
sig från ett framtida bostadsområde vid tågstation Barkåkra till Valhall park och vidare till
verksam hetsområdet "Tvärbanan" . Kopplingen till järnväg, flygplats och motorväg är
väsent li g. Målsättningen är att skapa nya arbetsti llfällen och bostäder i norra Ängelho lm .

5.

Bolaget ska inte hindra de utvecklingsmöjligheter som Änge lholms kommun och Peab har
överenskomm it enligt den i punkt 4 nämnda avsiktsförklaringen, förutsatt att dessa
utveckl ingsmöj ligheter inte negativt påverkar Bolagets då aktuella e ller planerade
verksamhet inom arrendeområdet. Bolaget ska även medverka till att framtida servitut,
nyttjanderätt etc för att tex vägar enligt avsiktsförk laringen ska kunna möjliggöras
Samtliga kostnader för denna typ av åtgärder ska bäras av Peab eller Ängelho lms kommun
och ska inte till någon del belasta Bolaget.

6.

Bolaget arrenderar ett markområde om ca. 185 ha för flygplatsen s verksamhet av
markägaren Projektfastigheter Götaland AB. Bolagets arrendeområde avgränsas av
befintlig inhägnad av fl ygplatsområdet i öster. Parterna är överens om att det arrenderade
markområdet ska justeras utifrån bl a Koenigseggs planerade expansion i området. Ett nytt
arrendeavtal ska därför upprättas. Avgående yta från markområdet en ligt det befintliga
arrendeavtalet är ca 24,2 ha + 29 ha, förutsatt att det kan ske utan att negativt påverka
Bolagets nuvarande flygplatsverksamhet. Markområdet i det nya arrendeavtalet beräknas
således bli ca 132 ha. Arrendeavgiften minskas proportionerligt för den mindre ytan.
Kostnaden för flytt av inhägnad och samtliga andra kostnader som är en följd av det
minskade arrendeområdet ska bäras av markägaren . Arrendeavtalets innehåll i övrigt ska
vara lika befintligt avtal, med undantag för vad som följer av punkt 8 nedan.

7.

Bolagets nuvarande hyresavtal med Projektfastigheter Götaland AB ska ersättas av ett nytt
hyresavtal som innehållsmässigt ska vara det samma som nuvarande hyresavtalet, med
undantag för vad som följer av punkt 8 nedan .

_p

~
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8.

Arrendeavtalet och hyresavtalet ska ha samma gi ltighetstid, 15 år från och med
Tillträdesdagen . Avtalen ska förlängas med·fem år i taget om inte uppsägning sker senast
12 månader före avtalstidens slut. Bolaget ska därutöver ha rätt att säga upp avtalen till
upphörande i förtid efter fem år respektive tio år med iakttagande av en uppsägningstid
om tolv månader. Bolaget ska även ha möjlighet att säga upp avtalen till upphörande i
förtid per den 31 december 2021 med iakttagande av en uppsägningstid om tre månader
för det fall Köparen beslutar om slutlig nedläggning av Bolagets verksamhet.

9.

Med undantag för ovan angivna arrende- respektive hyresavtal ska alla övriga avtal mellan
Bolaget och annat bolag ingående i Peab-koncernen upphöra på Tillträdesdagen utan
kostnad för Bolaget, såvida inte Köparen och Sälj aren accepterar att avtalet ska fortsätta
att gäl la även efter Ti llträdesdagen .

I 0. Bolaget ska fram till Tillträdesdagen vidta de åtgärder som krävs för att Bolaget ska kunna
behålla sitt flygplatscertifikat och de övriga tillstånd som Bolaget innehar och behöver för
att bedriva flygplatsverksarnheten .
11 . Änge lholms/He lsingborgs flygplats och Ljungbyheds flygplats ska fortsatt samnyttja
resurser för att uppnå kostnadseffektivitet. Ska regleras i ett separat avtal mellan berörda
parter.

__f!)
~
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Flygplatsens
betydelse för
Familjen
Helsingborg
2015-08-13

Sammanfattning
Familjen Helsingborg har fortfarande en stor grad av specialisering inom tillverkningsindustrin jämfört med
både riket och övriga Skåne men dessa branscher är kraftigt minskande. Detta beror till stor del på att
Familjen Helsingborg genomgår en hög grad av ”tjänstefiering” men att denna utveckling inte har kommit
lika långt som i många andra regioner.
En ökad flygverksamhet har framför allt positiv inverkan på utvecklingen av tjänsteföretag medan effekten
för tillverkningsföretag är mindre entydig.
Branscher som kultur, hotell och restaurang samt handel är snabbt växande. En ökning av lufttrafik har
positiva effekter på förutsättningarna för dessa branscher.
Andra branscher som är kraftigt växande är konsultverksamhet, huvudkontorsverksamhet, kontorstjänster,
arbetsförmedling och datorprogrammering. Dessa branscher är inte traditionella branscher för Familjen
Helsingborg men branscher i snabb tillväxt.
För att dessa kontaktintensiva tjänstebranscher skall fortsätta växa krävs god tillgänglighet i allmänhet, och
enkla snabba inrikes förbindelser samt goda förbindelser till Kastrup i synnerhet.
Med anledning av ovanstående har tillgänglighetens betydelse för tillväxten modellberäknats.
För kommunerna inom Familjen Helsingborg innebär det att vid en nedläggning av flygplatsen
skulle tillgängligheten minska med 50% och man skulle, allt annat lika, bli av med 6200
arbetstillfällen i 2400 företag med en minskad lönesumma på 2 miljarder kr som följd.
Om flygtrafiken istället utökas med 2 avgångar på vardagar ökar tillgängligheten till kommunerna med 8%
vilket enligt beräkningarna ger 960 nya arbetstillfällen i 380 nya företag med en lönesumma på 340 Mkr.
Flygplatsen är idag privatägd och detta innebär att kommunerna inte har möjlighet att investera i
verksamheten utan är helt beroende av det privata företagets intresse och möjlighet att utveckla och
investera i verksamheten. I styrelsen ingår dock representanter från Skåne Nordväst.
Med hänsyn till värdet av flygplatsen för de Nordvästskånska kommunerna och de begränsningar som finns
vad gäller investeringar i privat verksamhet redovisar vi följande rekommendationer.

Rekommendationer
 Med hänsyn till Ängelholm-Helsingborg Airports betydelse för
näringslivet i nordvästra Skåne och dess fortsatta utveckling bör ett
tätare samarbete mellan privata och offentliga aktörer utvecklas och
en plan för det gemensamma arbetet diskuteras i styrelsen.
 Genom de kontakter som Familjen Helsingborg har med företagen i
regionen kan deras behov utgöra grund för en framtidsorienterad
utvecklingsdialog där flygplatsens betydelse, roll och behov
diskuteras.
 Kommunerna bör också initiera ett närmare samarbete med
flygplatsen vad gäller planfrågor och andra frågor som gäller
infrastruktur såsom järnvägar och tillfartsvägar. Skåne Nordväst kan
här via sin representation i styrelsen vara ett stöd för
flygplatsledningen.
 En gemensam plattform för information där man marknadsför
varandra är att rekommendera för utvecklingen av turism och
företag. En plan kan tas fram där gemensamma marknadsaktiviteter
planeras och där samma information kommuniceras.

Bakgrund
Ängelholm-Helsingborg Airport övertogs av PEAB 2011 i samband med att
Swedavia avvecklade flera av sina regionala flygplatser. De kringliggande
kommunerna hade då förklarat att de inte hade något intresse att vara delägare.
Men kommunsamarbetet Skåne Nordväst är representerat i styrelsen.
Utvecklingen av antalet passagerare för Ängelholm-Helsingborg Airport har varit
god och haft en genomgående positiv trend sedan slutet på 90-talet
Skåne och Halland är två av de regioner som haft den bästa
befolkningsutvecklingen i Sverige under minst 4 decennier. Med sitt läge i den
funktionella skärningspunkten mellan dessa två län har Ängelholm-Helsingborg
Airport ett strategiskt läge i en attraktiv del av regionen.
Vad gäller utbildning ligger också Skåne, med flera universitets- och
högskoleorter, bra till. En relativt välutbildad befolkning alltså. Detta är dels en
effekt av att regionen själv utbildar sin befolkning – men också därför att
välutbildade personer söker sig till storstadsregionerna. Här finns de mest
specialiserade företagen och därmed den typ av jobb som de högst utbildade
söker.
Men inom familjen Helsingborg råder stora skillnader mellan olika kommuner och
flygplatsen kan här vara till hjälp för att utveckla regionen och minska
skillnaderna.

Dagens situation
Skåne Nordväst har ett stadigt växande
befolkningsunderlag som kommer att vara i allt
större behov av ökad tillgänglighet.
Regionen är också växande sett till BRPutveckling vilket leder till växande marknader
och regionförstoring.
Familjen Helsingborg har fortfarande en stor
grad av specialisering inom
tillverkningsindustrin jämfört med både riket och
övriga Skåne men dessa branscher är kraftigt
minskande. Detta beror till stor del på att
Familjen Helsingborg genomgår en hög grad av
”tjänstefiering” men att denna utveckling inte
har kommit lika långt jämfört med andra
regioner. Detta är en naturlig utveckling sett till
utvecklingen av globala värdekedjor och en allt
större outsourcing av tillverkning till
låglöneländer.
De branscher som istället växer kraftigast är
kompetensintensiva tjänstebranscher.
En ökad flygverksamhet har en positiv inverkan
på utvecklingen av tjänsteföretag och en mera
negativ inverkan på tillverkningsföretag.

Branscher som kultur, hotell och restaurang
samt handel är snabbt växande. En ökning av
lufttrafik har positiva sysselsättningseffekter på
dessa branscher.
Andra branscher som är kraftigt växande är
konsultverksamhet, huvudkontorsverksamhet,
kontorstjänster, arbetsförmedling och
datorprogrammering. Dessa branscher är inte
traditionella branscher för Familjen Helsingborg
men branscher på snabb tillväxt.
Branscher som har goda förutsättningar att
utvecklas i regionen och som också växer är
transport och magasinering, jordbruk,
byggverksamhet, och fastighetsverksamhet.
De traditionella industrierna inom kemikalier,
mineraliska produkter, läkemedel, livsmedel,
gummitextil och grafisk produkter är de
branscher som haft sämst utveckling de
senaste åren. Inom dessa områden är till
exempel livsmedel en relativt stor bransch.
Branscher som minskar mest är olika
tillverkningsindustrier inom datorer, trä och
papper samt vård, post och reklam. Även
förlagsverksamheten minskar.

Utbildningsfördelning
Vad som också kan vara intressant att titta på är fördelningen av
utbildningsnivåer då kunskapsintensiva tjänsteverksamheter
generellt har större efterfrågan på tillgänglighet (i detta fall
tillgång till flygplatser såväl som inomregionala kopplingar)
jämfört med tillverkningsindustri.
I Familjen Helsingborg är andelen personer med eftergymnasial
utbildningsnivå lägre än i resterande Skåne och riket samt i nivå
med Hallands län. Andelen med gymnasial utbildningsnivå är
istället högre än i riket och resterande Skåne samt i nivå med
Halland. Andelen med endast förgymnasial utbildningsnivå är
också något högre än alla jämförelsegrupper.

Utbildningsfördelning 2014
Förgymnasial
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Andelen med eftergymnasial utbildningsnivå är dock växande
och har ökat med 20 procent sedan 2008. Dessa andelar
kommer också att fortsätta växa sett till de kraftigt ökande
andelarna av förvärvsarbetande inom kompetensintensiva
tjänstesektorer. Detta samtidigt som andelen förvärvsarbetande
inom icke-kompetensintensiva tillverkningsindustrier minskar
kraftigt. Dessutom har Familjen Helsingborg goda
kommunikationer till Lund och andra närliggande
högskolor/universitet.
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Andelen anställda inom utlandsägda företag
Andelen anställda på arbetsställen i utlandsägda
företag av totalt antal förvärvsarbetande
dagbefolkning, 2013

Andelen anställda på arbetsställen som tillhör utlandsägda
företag är hög i Familjen Helsingborg, högre än i resterande
Skånes län och Hallands län. Detta är intressant då dessa
företag ofta är beroende av internationella kontakter och hög
tillgänglighet.
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Vad som dock framgår är att många av dessa arbetsställen
tillhör tillverkningsindustrin, en branschgrupp som är på
12%
nedåtgående sett till utvecklingen av andelen förvärvsarbetande
de senaste åren.
10%

Oavsett detta är tillgänglighet en viktigt förutsättning för att locka
till sig utländska direktinvesteringar. Flygplatsers lokalisering
kan vara avgörande för import- och exportföretag när de
bestämmer sig för var de skall lägga sin verksamhet. Här är
tillgången till snabba och enkla förbindelser till Stockholm samt
direktförbindelse till Kastrup en viktig kombination.
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Tillgänglighetens betydelse för tillväxten
För att undersöka tillgänglighetens betydelse för tillväxten har 2 alternativa
scenarier tagits fram.
 Flygtrafiken på Ängelholm-Helsingborg Airport försvinner
 Dagens flygtrafik utökas med 2 avgångar dagligen på vardagar
Resultatet redovisas på följande sidor. För Familjen Helsingborg innebär det i
korthet att vid ett jämnviktläge efter 38 år skulle en nedläggning av flygplatsen
innebära att tillgängligheten minskat med ca 50%, och ca 6200 arbetstillfällen i ca
2400 företag försvunnit med en minskad lönesumma på ca 2 miljarder kr. Detta
endast av att flygplatsen försvinner och ingen övrig ökning av tillgängligheten
sker.
Om flygtrafiken istället utökas med 2 avgångar ökar tillgängligheten till familjen
Helsingborg med 8% och effekten av detta efter 38 år ger 960 nya arbetstillfällen i
380 nya företag med en ökad lönesumma på 340 Mkr

Flygplatsens betydelse för tillgängligheten
Effekt på flygtillgänglighet i % för Ängelholm Helsingborg Airport alt
nedlagd

0%
-10%

-20%
-24%

-30%
-40%
-44%

-50%
-50%
-60%

-59%
-64%

-70%
-80%

-76%

-56%

-55%

-44%

-40%

-22%

Flygplatsens betydelse för sysselsättningen
Långsiktiga tillväxteffekter för Ängelholm Helsingborg Airport alt nedlagd
Perstorp
Svalöv
Örkelljunga

Antal företag
Lönesumma
[Mkr]
Sysselsättning

Klippan
Bjuv
Åstorp
Landskrona
Båstad
Höganäs
Ängelholm

Helsingborg
-3 000

-2 500

-2 000

-1 500

-1 000

-500

0

Flygplatsens betydelse för tillgängligheten
Effekt på flygtillgänglighet i % för Ängelholm Helsingborg Airport alt +2
avg
14%
12%
10%

8%

12%
10%
9%

9%

9%
8%

7%

7%

6%

6%
4%
2%
0%

4%

3%

Flygplatsens betydelse för sysselsättningen
Långsiktiga tillväxteffekter för Ängelholm Helsingborg Airport alt +2 avg
Perstorp

Antal företag

Bjuv

Lönesumma
[Mkr]
Sysselsättning

Örkelljunga
Svalöv
Landskrona
Åstorp
Klippan
Höganäs
Båstad
Ängelholm

Helsingborg
0

50

100

150

200

250

300

350

Slutsatser
 Kommunerna inom Skåne Nordväst genomgår en strukturomvandling från beroende av
tillverkningsindustri till mer kunskapsintensiva tjänsteföretag. För dessa företag är tillgänglighet
till flyg en förutsättning för fortsatt utveckling.
 Analysen visar att tillgängligheten till flyg har en mycket stor betydelse för utvecklingen av
företagandet och antalet arbetstillfällen i regionen.
 Inom området finns en större andel huvudkontor som för att inte omlokalisera sin verksamhet
både är beroende av snabb och enkel inrikestrafik som närheten till den internationella
flygtrafiken på Kastrup.
 Inom Familjen Helsingborg finns också en större andel utlandsägda företag än i övriga Skåne.
Dessa företag är liksom huvudkontoren beroende av såväl goda inrikes förbindelser som
utrikesförbindelser. Här är närheten till Kastrup också en fördel.
 En annan växande sektor är turismen som skapar utveckling inte bara inom hotell- och
restaurang utan även in handel och annan besöksnäring. Turismen har stora potentialer att växa
och detta gäller såväl den inhemska som en utländska turismen.
 Viktigt för den fortsatta utvecklingen är tillgången på välutbildad personal. De nordvästskånska
kommunerna har här en lägre andel av personer med eftergymnasial utbildning än resten av
Skåne och övriga landet. Denna andel är dock starkt växande och sammanhänger med den
förändrade företagssammansättningen med fler kunskapsföretag.
 Andelen med förgymnasial och gymnasial utbildning är högre än i övriga Skåne och riket. Detta
måste på sikt förändras för att en fortsatt positiv utveckling skall ske.
 Flygplatsen är idag privatägd och detta innebär att kommunerna inte har möjlighet att investera i
flygverksamheten utan är helt beroende av det privata företagets intresse att utveckla och
investera i verksamheten. I styrelsen ingår dock representant från Skåne Nordväst. Ett närmare
samarbete mellan flygplatsen och kommunerna är viktig för att utveckla verksamheten och
underlätta för fortsatt drift av flygplatsen.

Rekommendationer
 Med hänsyn till Ängelholm-Helsingborg Airports betydelse för
näringslivet i nordvästra Skåne och dess fortsatta utveckling bör ett
tätare samarbete mellan privata och offentliga aktörer utvecklas och
en plan för det gemensamma arbetet diskuteras i styrelsen.
 Genom de kontakter som Familjen Helsingborg har med företagen i
regionen kan deras behov utgöra grund för en framtidsorienterad
utvecklingsdialog där flygplatsens betydelse, roll och behov
diskuteras.
 Kommunerna bör också initiera ett närmare samarbete med
flygplatsen vad gäller planfrågor och andra frågor som gäller
infrastruktur såsom järnvägar och tillfartsvägar. Skåne Nordväst kan
här via sin representation i styrelsen vara ett stöd för
flygplatsledningen.
 En gemensam plattform för information där man marknadsför
varandra är att rekommendera för utvecklingen av turism och
företag. En plan kan tas fram där gemensamma marknadsaktiviteter
planeras och där samma information kommuniceras.

Utlåning och borgen
Enligt tjänsteskrivelsen framgår att ”Vid behov av rörelsekapital får Flygplatsbolaget, efter
godkännande av Ägarbolaget, uppta lån i extern bank eller hos Ägarkommuns internbank.” Även
Ägarbolaget har behov av rörelsekapital. Behovet av rörelsekapital i Flygplatsbolaget och i
Ägarbolaget bedöms uppgå till 30 miljoner kronor respektive 2 miljoner kronor.

Helsingborgs stads internbank kan framöver bistå bolagen med den finansiering som behövs,
under förutsättning att bolagen tilldelas en utlåningsram från Kommunstyrelsen i Helsingborg
samt att övriga delägare ställer borgen i förhållande till sin ägarandel. Beslut om utlånings- och
borgensram för Flygplatsbolaget respektive Ägarbolaget tas i ägarkommunerna i samband med
beslut avseende Ängelholm Helsingborg Airport.
Utifrån föreliggande behov av rörelsekapital i de båda bolagen blir fördelning av
borgensansvaret för respektive ägarkommun enligt nedan:
Kommun

Ägarandel

Helsingborg
Ängelholm
Höganäs
Båstad
Klippan
Bjuv
Perstorp
Total

41,59%
32,38%
10,67%
9,95%
2,86%
2,16%
0,39%
100,00%

Borgen till
Flygplatsbolaget
12 475 654
9 714 575
3 200 341
2 985 192
857 608
648 435
118 193
30 000 000

Borgen till
Ägarbolaget
831 710
647 638
213 356
199 013
57 174
43 229
7 880
2 000 000

Ärende 5
Val till uppdrag i styrelsen och
ägarombud i bolaggstämma
Ängelholm Helsingborg flygplats
Holding AB
KS 2020.0239
Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska utse ledamot och ersättare i styrelsen för Ängelholm Helsingborg
flygplats Holding AB samt ett ägarombud vid bolagsstämmor under 2020 och 2021 i
Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse XX till ledamot och XX till styrelsesuppleant i Ängelholm Helsingborg flygplats
Holding AB intill årsstämman 2021,
att utse XX till ägarombud vid bolagstämmor under 2020 och 2021 i Ängelholm Helsingborg
flygplats Holding AB, varvid ombudet ska företräda kommunen genom att på stämman rösta
för de beslut som fattats av kommunfullmäktige, inbegripet att aktieägaravtalet, i tillämpliga
delar, ska antas som ägardirektiv för bolaget samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Förslag till beslut
Handlingar i ärendet
Val till uppdrag i styrelsen och ägarombud i bolaggstämma Ängelholm Helsingborg flygplats Holding
AB

Datum
2020-08-14
Ert datum

Beteckning
142575
Er beteckning

KS 2020.0239

Kommunfullmäktige

Val till uppdrag i styrelsen och ägarombud i bolagstämma
Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB
Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse ledamot och ersättare i styrelsen för Ängelholm
Helsingborg flygplats Holding AB samt ett ägarombud vid bolagsstämmor under
2020 och 2021 i Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB.
Till ordinarie styrelseledamot i styrelsen ska varje part utse kommunstyrelsens
ordförande i sin kommun.
Beslutsunderlag/Bilagor
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-08-14
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse XX till ledamot och XX till styrelsesuppleant i Ängelholm Helsingborg
flygplats Holding AB intill årsstämman 2021,
att utse XX till ägarombud vid bolagstämmor under 2020 och 2021 i Ängelholm
Helsingborg flygplats Holding AB, varvid ombudet ska företräda kommunen genom
att på stämman rösta för de beslut som fattats av kommunfullmäktige, inbegripet att
aktieägaravtalet, i tillämpliga delar, ska antas som ägardirektiv för bolaget samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
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Datum
2020-08-14
Ert datum

Beteckning
142575
Er beteckning

KS 2020.0239
Beslut skickas till
Respektive vald person
Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB
Johan Lindberg, Familjen Helsingborg
Övriga ägarkommuner
Kansliavdelningen
Akt

Kristina Baron
Kommunsekreterare

Tomas Rikse
Kommundirektör
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