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Datum 

2020-08-20 

 

  

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde torsdagen den 27 augusti 2020 kl. 19:00 i 
Foodhills samlingslokal, Billesholmsvägen 4 Bjuv för att behandla 
följande ärenden: 

Ärende 

1.  Upprop  
 

2.  Val av justerare  
justering måndag 31 augusti kl 13:00  

3.  Godkännande av dagordning  
 

4.  Köp av andel i ägarbolag och aktieägartillskott m.m (avseende Ängelholm Helsingborg 
Airport) 
Dnr 2020-00380  

5.  Införande av kommunal tomtkö i Bjuvs kommun 
Dnr 2020-00344  

6.  Justering av bygglovstaxan gällande solceller  
Dnr 2020-00336  

7.  Motion från Lisbeth Madsen (M): motion angående näringslivsråd 
Dnr 2019-00469  

8.  Förändringar i styrande dokument för att delta i sammanträden med fullmäktige mm 
på distans 
Dnr 2020-00384  

9.  Avsägelse från Mattias Lejon (M) som ordförande i tekniska nämnden samt val av ny 
ordförande 
Dnr 2020-00387  

10.  Val av ledamot i valnämnden (SD) 
Dnr 2020-00390  

11.  Val av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning (S) 
Dnr 2020-00391  

12.  Val av ersättare i tekniska nämnden (S) 
Dnr 2020-00392  

13.  Avsägelse från Christer Stedt (S) som ersättare i vård- och omsorgsnämnden samt val 
av ny ersättare 
Dnr 2020-00394  

14.  Val av ledamot i vård- och omsorgsnämnden (S) 
Dnr 2020-00393  
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Ärende 

15.  Val av ledamot och styrelsesuppleant i Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB 
fram till bolagsstämma 2021 
Dnr 2020-00395  

16.  Val av ägarombud i Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB vid bolagsstämmor 
under 2020 och 2021 
Dnr 2020-00396  

17.  Anmälningar  
A: Länsstyrelsen: beslut om ny ersättare efter Lennart Wiberg (S) 
B: Länsstyrelsen: beslut om ny ledamot efter Heidi Karlsson (SD) 

 
Pia Trollehjelm 
Ordförande 
pia.trollehjelm@bjuv.se 
0730-58 87 15 

Susan Elmlund 
kommunsekreterare 
susan.elmlund@bjuv.se 
042-458 50 45 

 

 

GRUPPSAMMANTRÄDEN 
 

Socialdemokratiska   2020-08-24 kl 18:30 
fullmäktigegruppen   Mikaelstugan 
 
V-gruppen 
 
Moderaterna    

 
Centern, Kristdemokraterna,   
Liberalerna     
 
Sverigedemokraterna   2020-08-27 kl 17:30 

Foodhills AB, Bjuv 

 

mailto:pia.trollehjelm@bjuv.se
mailto:susan.elmlund@bjuv.se
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§ 96 Dnr 2020-00380  

Köp av andel i ägarbolag och aktieägartillskott 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.  
 
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 särskilt 
stöd av kommunerna på grund av coronapandemin. Maximalt kan 
kommunen komma att utge 1 085 000 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. 
   

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Samuel Sköld, 2020-08-04, rev 2020-08-11 
Aktieägaravtal  
Bolagsordning för ägarbolaget  
Aktieöverlåtelseavtal, utan bilagor  
Bolagsordning för flygplatsbolaget  
Ägardirektiv för flygplatsbolaget 
Årsredovisning för flygplatsbolaget 
Avsiktsförklaring 
Analys från WSP 
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Utlåning och borgen för Ängelholm Helsingborg Airport 
 

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 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 
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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 411 637 
2016 418 902 
2017 411 546 
2018 403 486 
2019 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 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. 
 

                                                
1 Med ”regionen” avses i detta sammanhang Ägarkommunernas geografiska område. 
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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 icke-diskriminerande.  
 
Ägarkommunerna åtar sig att täcka eventuella framtida förluster som 
uppkommer i Flygplatsbolagets verksamhet med anledning av 
tillhandahållandet av den aktuella tjänsten. Villkoren för detta är fastställda i 
aktieägaravtalet för Ägarbolaget och ägardirektivet för Flygplatsbolaget. 
Förlusttäckningen får aldrig överstiga vad som krävs för att täcka de 
                                                
2 Se sidan 169, Kommunallagen, med kommentarer och praxis, 5:e upplagan, 2011, Lena 

Dalman m.fl. 
3 Se sidan 66, Kommunallagen, med kommentarer och praxis, 5:e upplagan, 2011, Lena 

Dalman m.fl. 
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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  41,59 % 41 586 kronor 
Ängelholm  32,38 % 32 382 kronor 
Höganäs  10,67 % 10 668 kronor 
Båstad  9,95 %   9 951 kronor 
Klippan  2,86 %   2 859 kronor 
Bjuv  2,16 %   2 161 kronor 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6 (11) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-19 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Perstorp  0,39 %      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 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   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 
 
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. 
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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 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 
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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 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 
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skulle möjliggöra för Ägarkommunerna att påverka Flygbolagets utveckling 
mot en klimatneutral drift och ett fossilfritt flygande i framtiden. 
 
 

Deltar inte i beslutet 

Anders Månsson (S), Kenneth Bolinder (S) och Nils Nilsson (C) meddelar 
att de inte deltar i beslutet. 

  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande i förening med 
kommundirektören att förvärva 2,16 procent av aktierna i Ängelholm 
Helsingborg flygplats Holding AB för en köpeskilling om 2 161 kronor och 
tillträda upprättat förslag till aktieägaravtal samt i samband därmed 
godkänna att kommunen maximalt utger 1 085 000 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 648 435 kronor, 

 

att föreslå kommunfullmäktige att ställa borgen för lån i Ängelholm 
Helsingborgs Flygplats Holding AB upp till maximalt 43 229 kronor, 

 
att godkänna upprättat förslag till bolagsordning för Ängelholm Helsingborg 

flygplats Holding AB, 

 
att ge firmatecknare för Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB i 
uppdrag att ingå upprättat förslag till aktieöverlåtelseavtal,  
 
att ålägga Ängelholms Flygplats AB att tillhandahålla tjänst av allmänt 
ekonomiskt intresse till och med den 1 september 2030,  
 
att godkänna upprättade förslag till bolagsordning och ägardirektiv för 

Ängelholms Flygplats AB. 
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Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-08-12, § 120 
 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar att ärendet avslås i sin helhet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Anders 
Månssons (S) avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsens beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras.  

JA = kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

NEJ = Anders Månssons (S) avslagsyrkande  

 

Omröstningsresultat  
./.  Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:  

8 JA-röster 4 NEJ-röster 1 AVSTÅR 

 
  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande i förening med 
kommundirektören att förvärva 2,16 procent av aktierna i Ängelholm 
Helsingborg flygplats Holding AB för en köpeskilling om 2 161 kronor och 
tillträda upprättat förslag till aktieägaravtal samt i samband därmed 
godkänna att kommunen maximalt utger 1 085 000 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 648 435 kronor, 

 

att föreslå kommunfullmäktige att ställa borgen för lån i Ängelholm 
Helsingborgs Flygplats Holding AB upp till maximalt 43 229 kronor, 
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att godkänna upprättat förslag till bolagsordning för Ängelholm Helsingborg 

flygplats Holding AB, 

 
att ge firmatecknare för Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB i 
uppdrag att ingå upprättat förslag till aktieöverlåtelseavtal,  
 
att ålägga Ängelholms Flygplats AB att tillhandahålla tjänst av allmänt 
ekonomiskt intresse till och med den 1 september 2030,  
 
att godkänna upprättade förslag till bolagsordning och ägardirektiv för 

Ängelholms Flygplats AB. 

   
 

Reservation 

./.      Ledamöterna från (S) reserverar sig skriftligen till förmån för eget yrkande. 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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Köp av andel i ägarbolag och aktieägartillskott m.m 
(avseende Ängelholm Helsingborg Airport) 

 

Sammanfattning av ärendet 

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 särskilt 
stöd av kommunerna på grund av coronapandemin. Maximalt kan 
kommunen komma att utge 1 085 000 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. 
   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Samuel Sköld, 2020-08-04 
Aktieägaravtal  
Bolagsordning för ägarbolaget  
Aktieöverlåtelseavtal, utan bilagor  
Bolagsordning för flygplatsbolaget  
Ägardirektiv för flygplatsbolaget 
Årsredovisning för flygplatsbolaget 
Avsiktsförklaring 
Analys från WSP 
Utlåning och borgen för Ängelholm Helsingborg Airport 
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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 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: 
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2015 411 637 
2016 418 902 
2017 411 546 
2018 403 486 
2019 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 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 

                                                      
1 Med ”regionen” avses i detta sammanhang Ägarkommunernas geografiska område. 
2 Se sidan 169, Kommunallagen, med kommentarer och praxis, 5:e upplagan, 2011, Lena 

Dalman m.fl. 



Bjuvs kommun 

Datum 

2020-08-04, rev 
2020-08-11 

 

KS 2020-00380 
Sida 

4(9) 

 

 

 
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 icke-diskriminerande.  
 
Ägarkommunerna åtar sig att täcka eventuella framtida förluster som 
uppkommer i Flygplatsbolagets verksamhet med anledning av 
tillhandahållandet av den aktuella tjänsten. 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 

                                                      
3 Se sidan 66, Kommunallagen, med kommentarer och praxis, 5:e upplagan, 2011, Lena 

Dalman m.fl. 
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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  41,59 % 41 586 kronor 
Ängelholm  32,38 % 32 382 kronor 
Höganäs  10,67 % 10 668 kronor 
Båstad  9,95 %   9 951 kronor 
Klippan  2,86 %   2 859 kronor 
Bjuv  2,16 %   2 161 kronor 
Perstorp  0,39 %      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 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   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 
 
Summa:   50 197 768 
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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 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.  
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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 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 



Bjuvs kommun 

Datum 

2020-08-04, rev 
2020-08-11 

 

KS 2020-00380 
Sida 

8(9) 

 

 

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. 
 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande i förening med 
kommundirektören att förvärva 2,16 procent av aktierna i Ängelholm 
Helsingborg flygplats Holding AB för en köpeskilling om 2 161 kronor och 
tillträda upprättat förslag till aktieägaravtal samt i samband därmed 
godkänna att kommunen maximalt utger 1 085 000 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 648 435 kronor, 

 

att föreslå kommunfullmäktige att ställa borgen för lån i Ängelholm 
Helsingborgs Flygplats Holding AB upp till maximalt 43 229 kronor, 

 
 
att godkänna upprättat förslag till bolagsordning för Ängelholm Helsingborg 

flygplats Holding AB, 

 
att ge firmatecknare för Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB i 
uppdrag att ingå upprättat förslag till aktieöverlåtelseavtal,  
 
att ålägga Ängelholms Flygplats AB att tillhandahålla tjänst av allmänt 
ekonomiskt intresse till och med den 1 september 2030,  
 
att godkänna upprättade förslag till bolagsordning och ägardirektiv för 

Ängelholms Flygplats AB. 
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Christer Pålsson 

Kommundirektör 

   

  

Beslutet ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 



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.



 
 

 

ÄGARDIREKTIV 
SID 1(4) 

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

SID 2(4)

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.  
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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. 



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.
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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;

(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.

5.3 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 överens-
stämmelse 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 Know-
How 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: 

(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.

9.2 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. 

9.3 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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(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. 

12.2 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

13 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 

mailto:peter.abrahamsson@vinge.se
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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:

_________________________ ___________________________







































 
 
 
 
 
 

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 iktsförklaring ("Avsiktsförklaringen") har denna dag träffats mellan 

( I) Peab FU Holding 2 AB, a rg.nr 556864-4 156, ("Säljaren"); och 

(2) Familjen Helsingborg, genom Helsingborgs stad, a rg.nr 2 12000- 11 57, och 
Ängelholms kommun, a rg.nr 2 12000-0977, ("Köparen"). 

1 Bakgrund 

1.1 Säljaren äger samtliga utgivna aktier ( I 00 %) ("Aktierna") i Ängelholms Flygplats AB, 
a rg. nr 55681 4-2896, ("Bolaget"). 

1.2 Sälj aren har, i fö ljd av den extraordinära situation som Bolaget hamnat i med en i 
princip helt avstannad flygverksamhet till fö ljd av den Corona-19 pandemi som råder i 
Sverige och övriga delar av världen och som medfört avsevärda fö rluster för Bolaget, 
fattat beslut att lägga ned driften av Bolagets verksamhet till s vidare. 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 som krävs av myndigheterna fö r att Bolaget 
ska kunna behålla sitt fl ygplatscertifikat. 

1.3 Familj en Helsingborg är ett samarbete mellan kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, 
Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkellj unga. 
Syftet med samarbetet är att driva frågo r som är gemensamma för hela regionen. Inom 
Familj en Helsingborg är de samverkande kommunerna överens om att det ur ett 
regionalt perspektiv är angeläget att försöka säkerstä lla att Ängelholm/He lsingborg 
fl ygplats kan fo rtleva. Det är viktigt att ti llgodose behovet av kommun ikationer med 
fl yg till och från Ängelholms/He lsingborgs flygplats fö r invånare, närings liv och 
besökare och att därigenom bidra till regionens utveckling och tillväxt. 

1.4 Sälj aren och Köparen (till sammans "Parterna" och var fö r sig "Parten") har mot 
bakgrund av ovanstående inlett 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 för ändamålet 
bildat akt iebolag ("Köparbolaget") som ägs av ett anta l av de kommuner som 
samverkar inom Familj en Helsingborg. Det är ännu inte bestämt hur många av 
kommunerna som kommer att delta. Sälj aren är införstådd med och accepterar att 
överlåte lsen av Aktierna ska ske till Köparbolaget. 

1.6 Denna Avs iktsförklaring ska utgöra grunden för de fo rtsatta förhandlingarna mellan 
Parterna rörande överlåte lsen av Aktierna ("Förhandlingarna"), intill dess att Parterna 
har enats om de slutliga vi llkoren fö r transaktionen 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 enligt ett av Köparen godkänt tillträdesbokslut per dagen fö re 
T illträdesdagen, dock högst 20 milj oner kronor och fö rutsatt att ingen ny negativ 
information beträffande Bolaget framkommer inom ramen för Köparens due diligence 
av Bolaget e ller i övrigt 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 förhandlingar (vare sig direkt eller 
indirekt) med annan än Köparen avseende överlåtelse av Aktierna eller överlåtelse av 
Bolagets verksamhet eller del därav samt att tillse att inte heller Bolaget inleder sådana 
fö rhandlingar. 

4 Due diligence och tidplan 

4. 1 Köparen och dennes profess ionella rådgivare ska beredas tillfälle att genomföra en så 
kallad due diligence avseende Bolagets kommersie lla, finan sie lla, legala samt övriga 
förhållanden. Sälj aren ska bereda Köparen tillgång till den information som Köparen 
efterfrågar och som skäligen kan anses erfo rderlig fö r att Köparen ska kunna utvärdera 
Bolaget och dess verksamhet. Köparen ska även beredas tillfälle att sammanträffa med 
ledningen för Bolaget. Parterna ska enas om de närmare formerna för due diligence
undersökn ingen, men Säljaren ska i möjligaste mån tillhandahålla allt av Köparen 
efterfrågat underlag i e lektronisk 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 tidplan för Förhandl ingarna: 

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

(b) Förvärvsavtalet - Köparen ska presentera utkast till Säljaren 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 september 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 
avseende de mellan Parterna överenskomna princ iper som återfinns i Bilaga I . 

5.2 Parterna ska sträva efter att inom skälig tid och i bästa samförstånd förhandla samt 
slutföra Förvärvsavtalet på bas is av vill koren i Avsiktsfö rklaringen. 

5.3 Parternas undertecknande av Förvärvsavta let fö rutsätter: 

(a) att Köparen, till sin be låtenhet, genomfört en due diligence av Bolaget 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 givit sitt godkännande därti ll ; och 

(d) att kommunfullmäktige i de kommuner som ska vara delägare i Köparbolaget har 
tagit erforderliga beslut. 

6 A vtalstid m.m. 
6.1 Avsiktsförklaringen träder ikraft denna dag och gäller till det tidigare av (i) 

Exklusiv itetsperiodens utgång, (ii) Köparen meddelar Säljaren att Köparen avbryter 
Förhandl ingarna och (iii) Säljarens och Köparbolagets undertecknande av 
Förvärvsavtalet. Bestämmelserna i punkterna 7 och 12 ska dock äga fortsatt giltighet 
även sedan A vsiktsförklaringen upphört . 

6.2 Under Avsiktsförklaringens giltighetstid ska Köparen hållas fortlöpande informerad om 
allt vad som sker i Bolagets verksamhet. Bolaget ska inte heller ingå några nya avtal 
gällande förvärv , leasing/hyra eller överlåte lse av egendom, uppta lån eller ställa 
säkerheter, e ller ingå, ändra e ller säga upp något annat 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 verksamhet 
som Köparen mottagit eller fått del av (munt ligen, skriftligen, digitalt eller e lektroniskt) 
i samband med ingåendet av denna Avsiktsförklaring, genomförandet av due diligence 
och som inte är allmänt känd före Avsiktsförklaringens undertecknande såvida inte (i) 
Köparen är skyldig att lämna sådan information en ligt lag e ller 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 professionella rådgivare 
som är skyldiga att iaktta sekretess avseende sådan information . 

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

8 Offentliggörande 
8.1 Samtliga pressreleaser med anledning av denna Avsiktsförklaring e ller den potentiella 

överlåtelsen av Akt ierna ska, i möjligaste mån, överenskommas mellan Parterna i 
förväg. 

8.2 Säljaren 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 
offentlighetsprincipen och då transaktionen har ett stort allmänintresse i regionen och 
därmed även ett stort medialt intresse, är Sälj aren vidare införstådd med och accepterar 
att information rörande den tilltänkta transaktionen och Förhand lingarna kommer att 
offentliggöras i olika sammanhang 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 
förhandlingsskyldigheter en ligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 
med avseende på den eventue lla 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 liktelse 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 Avsiktsförklaringen kan ändras endast genom skriftlig överenskommelse mellan 
Parterna. 

12 Tillämplig lag och tvister 

12.1 Svensk lag ska ti llämpas på denna Avsiktsförklaring. 

12.2 Tvist i anledning av denna Avsiktsförklaring ska slutligt avgöras genom ski ljedom 
en ligt 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 
liksom beslut e ller ski ljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som 
omfattas av sekretess får inte i någon fonn vidarebefordras till tredje person utan den 
andra Partens skriftliga samtycke. Part ska emellertid inte vara förhindrad att 
vidarebefordra sådan infonnat ion för att på bästa sätt tillvarata sin rätt mot den andra 
Parten med anledni ng av tv isten e ller om Part enligt lag, domstolsbeslut, beslut av 
ski lj enämnd e ller myndighetsbeslut är skyldig 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 

Datum: ~ (.).;20 - 0 b -CJ 5" 
Ort: i{-Jsl"l-r)b~ 
Datum: 202.Q-Ot; '---as-

Peab FU Holding 2 AB Helsingborgs stad 

Henrik Viberg Jönsson 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 Säljaren 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 avveckling 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 
verksamhet 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 Ängelholms 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 ligheter i linj e 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 
väsent lig. Målsättningen är att skapa nya arbetsti ll fällen och bostäder i norra Ängelholm. 

5. Bolaget ska inte hindra de utvecklingsmöjligheter som Ängelholms kommun och Peab har 
överenskommit 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 avsiktsförklaringen ska kunna möjliggöras 
Samtliga kostnader för denna typ av åtgärder ska bäras av Peab eller Ängelholms kommun 
och ska inte till någon del belasta Bolaget. 

6. Bolaget arrenderar ett markområde om ca. 185 ha för flygplatsens 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 Säljaren 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 . Ängelholms/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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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.



Skåne Nordväst har ett stadigt växande 
befolkningsunderlag som kommer att vara i allt 
större behov av ökad tillgänglighet. 

Regionen är också växande sett till BRP-
utveckling 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.  

Dagens situation



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.

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 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. 

Vad som dock framgår är att många av dessa arbetsställen 

tillhör tillverkningsindustrin, en branschgrupp som är på 

nedåtgående sett till utvecklingen av andelen förvärvsarbetande 

de senaste åren.

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
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Flygplatsens betydelse för sysselsättningen
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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 Borgen till 
Flygplatsbolaget

Borgen till 
Ägarbolaget

Helsingborg 41,59% 12 475 654 831 710
Ängelholm 32,38% 9 714 575 647 638
Höganäs 10,67% 3 200 341 213 356
Båstad 9,95% 2 985 192 199 013
Klippan 2,86% 857 608 57 174
Bjuv 2,16% 648 435 43 229
Perstorp 0,39% 118 193 7 880
Total 100,00% 30 000 000 2 000 000
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AKTIEÄGARAVTAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Bakgrund

1.1 Parterna har beslutat att gemensamt bilda Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding 
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 Flygplatsen 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 
initialt ägardirektiv, i enlighet med Bilaga 1.4, som ska gälla för Flygplatsbolaget tills 
vidare.



 5 

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

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

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

”Flygplatsen” avser Ängelholm Helsingborg Airport;

”Flygplatsstyrelsen” avser Flygplatsbolagets styrelse;

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

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

”Maxbeloppet” avser det belopp som angivits för respektive Part i punkt 9.1 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 ekonomiska 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 Flygplatsbolagets styrelse ska ha 
sitt säte i Ängelholms kommun.

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

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

3.7 Parterna ska på bolagsstämma i Bolaget anta detta Avtal som ägardirektiv för Bolaget.
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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 räkenskapsåret. 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 ska följa Ängelholms kommuns principer som gäller i 
samverkan mellan olika kommuner exempelvis i Samordningsförbundet.

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

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

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

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

5.8 Styrelsen ska även fungera som ett ägarsamråd för Flygplatsbolaget med uppgift att 
diskutera strategiskt viktiga frågor rörande Flygplatsbolagets verksamhet och föreslå 
nya eller ändrade ägardirektiv för Flygplatsbolaget. De ägardirektiv för 
Flygplatsbolaget som Styrelsen beslutar om ska överlämnas till Flygplatsstyrelsen 
genom beslut på bolagsstämma i Flygplatsbolaget. Innefattar det ändrade ägardirektivet 
fråga som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska frågan även 
hänskjutas till Parternas 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 styrelsesuppleant 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 förhållande mellan Bolaget och en Part som ledamoten är anställd i eller har 
annat engagemang med.

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

7.1 Kommunfullmäktiges ställningstagande
Innan beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas i 
Bolaget eller Flygplatsbolaget, ska Styrelsen tillse att Parternas 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.
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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 Flygplatsbolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt informera sig 
om bolagen och dess verksamheter, vilket även innefattar rätt att begära in de yttranden 
och upplysningar som behövs för att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sina 
uppgifter. Föreligger hinder mot att överlämna viss uppgift på grund av lagstadgad 
sekretess får uppgiften dock strykas eller utelämnas, varvid Bolaget respektive 
Flygplatsbolaget ska uppge att uppgiften strukits eller utelämnats med angivande av 
skälen härför.

8 Särskild majoritet vid vissa beslut

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
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kommande räkenskapsåret är rimliga och att Flygplatsbolaget inte erhåller någon 
överkompensation för Tjänstens tillhandahållande. 

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 
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verksamhet, i den omfattning det behövs för att Styrelsen ska kunna bedöma 
Flygplatsbolagets ställning och resultat eller ett visst ärende som ska behandlas vid 
sammanträde i Styrelsen eller på bolagsstämma. 

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, d.v.s. 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. 
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Parterna är vidare införstådda med att en Part i vissa situationer kan vara skyldig att 
erbjuda sina aktier i Bolaget till förköp av de andra Parterna i enlighet med vad som 
anges i detta Avtal. Förköpsrätten får inte utövas beträffande mindre antal Aktier än de 
som erbjudits.

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.

13 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.

14 Meddelanden

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

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

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

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

15 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.



 17 

16 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.

18 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 
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obeståndsdrabbade Partens Aktier. Värdet av Aktierna ska 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: Ort:
Datum: Datum:

Helsingborg stad Ängelholms kommun

_________________________ _________________________

_________________________ _________________________

Ort: Ort:
Datum: Datum:

Höganäs kommun Båstad kommun

_________________________ _________________________

_________________________ _________________________

Ort: Ort:
Datum: Datum:

Klippans kommun Bjuvs kommun

_________________________ _________________________

_________________________ _________________________

Ort:
Datum:

Perstorp kommun

_________________________

_________________________



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (3) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-19 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 100 Dnr 2020-00344  

Införande av kommunal tomtkö i Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Planeringsavdelningen har för avsikt att införa en kommunal tomtkö, då det 
inom planeringsavdelningen föreligger ett behov att erhålla ett bättre 
planeringsunderlag över den strategiska markens planering avseende nya 
fribyggartomter inom kommunen.  

En kommunal tomtkö skulle vara ett verktyg i denna process då den skulle 
ge planeringsavdelningen indikationer över var intresset ligger för att köpa 
fribyggartomter.   

   

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Ulrika Adolfsson, 2020-06-23 
Upprättade regler för kommunal tomtkö 
Anmälningsblankett till tomtkö 

  

Ärendet 

Planeringsavdelning har satt anmälningsavgiften till tomtkön till 500 kronor. 
För varje tillkommande år efter anmälan uttages sedan en administrativ 
avgift på 100 kronor för att hålla tomtkön ajour. Fakturering och 
registerföring kommer att skötas av planeringsavdelningens mark och 
exploateringsingenjör. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:  

Godkänna föreslagna avgifter för den kommunala tomtkön och dess 
upprättade regler. 

   

Komplettering 

Förslag till beslut kompletteras med uppgiften om att kommunal tomtkö för 
Bjuvs kommun inrättas från 2020-10-01. 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (3) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-19 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt tilläggsyrkar 
att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge planeringsavdelningen i 
uppdrag att utreda möjligheten att inrätta kommunal tomtkö för 
industritomter. 

Kenneth Bolinder (S), Nils Nilsson (C), Claes Osslén (SD) och Jörgen 
Johnsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tilläggsyrkande.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att:  
 
Godkänna föreslagna avgifter för den kommunala tomtkön och dess 
upprättade regler, samt att kommunal tomtkö för Bjuvs kommun inrättas från 
2020-10-01. 

   
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge planeringsavdelningen i 
uppdrag att utreda möjligheten att inrätta kommunal tomtkö för 
industritomter. 

   

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-08-12, § 125 
 

Yrkande 

Jörgen Johnsson (M), Zofia Svensson (M) och Kalle Holm (SD) yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag. 

 
  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  
 
Godkänna föreslagna avgifter för den kommunala tomtkön och dess 
upprättade regler, samt att kommunal tomtkö för Bjuvs kommun inrättas från 
2020-10-01. 

   
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge planeringsavdelningen i 
uppdrag att utreda möjligheten att inrätta kommunal tomtkö för 
industritomter. 

   
 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (3) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-19 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 
Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Ulrika Adolfsson, mark och exploatering MEX 
ulrika.adolfsson@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-06-23 
Referens 

KS 2020-00344 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Införande av kommunal tomtkö i Bjuvs kommun 

 

Sammanfattning av ärendet 

Planeringsavdelningen har för avsikt att införa en kommunal tomtkö, då det 
inom planeringsavdelningen föreligger ett behov att erhålla ett bättre 
planeringsunderlag över den strategiska markens planering avseende nya 
fribyggartomter inom kommunen.  

En kommunal tomtkö skulle vara ett verktyg i denna process då den skulle 
ge planeringsavdelningen indikationer över var intresset ligger för att köpa 
fribyggartomter.   

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Ulrika Adolfsson, 2020-06-23 
Upprättade regler för kommunal tomtkö 
Anmälningsblankett till tomtkö 

  

Ärendet 

Planeringsavdelning har satt anmälningsavgiften till tomtkön till 500 kronor. 
För varje tillkommande år efter anmälan uttages sedan en administrativ 
avgift på 100 kronor för att hålla tomtkön ajour. Fakturering och 
registerföring kommer att skötas av planeringsavdelningens mark och 
exploateringsingenjör. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:  

Godkänna föreslagna avgifter för den kommunala tomtkön och dess 
upprättade regler. 

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Planeringsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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TOMTKÖ 

Tilldelning av kommunala fribyggartomter i Bjuvs kommun sker utifrån kommunens tomtkö. 

För att ställa sig i kommunens tomtkö erläggs en ansökningsavgift på 500 kronor och den sökande får 
ett könummer. För varje kalender år debiteras därefter en avgift på 100 kronor för täcka kommunens 
självkostnader för registrering och administration. Kommunens ansökningsavgift beslutas av 
Kommunfullmäktige. Då ett område blir klart för bebyggelse tillskrivs de som står i tomtkön i den 
ordningen som de har antecknat sig med erbjudande om en tomt. Tilldelning av tomter sker således 
efter köplats i tomtkön. Erbjudande om tomt sker när området är förberett för bebyggelse, det vill 
säga när gator, VA, belysning är utbyggt. Önskas inte en tomt i det området som kommunen just då 
erbjuder kan man få återgå till tomtkön och invänta nästa område. 
Man behöver inte bli upptagen i en tomtkölista för områden som redan idag innehåller byggklara 
lediga tomter. Tomten reserveras då direkt och en avgift på 500 kronor erläggs. Samma blankett och 
villkor gäller som för anmälan om tomtkö. 
 
Anmälan om tomtkö görs på en särskild blankett och följande villkor gäller: 

 Sökanden ska ha fyllt 18 år. 
 Ansökan får endast avse egen bostad för privat bruk (fysisk person). 
 Ansökan och placering i tomtkön är personlig och kan ej överlåtas till annan person än äkta 

make eller sambo. 
 Äkta makar eller sambo får endast göra gemensam ansökan. 
 Adress- och/eller namnändring ska meddelas till kommunens planeringsavdelning 

omgående. Om adress och/eller namnändring ej meddelas kan kommunen inte meddela 
dig/er då tomter skall tilldelas och ni mister er plats i tomtkön. 

 Registrering i tomtkö/reservation av tomt görs inte förrän både ansökan och 
ansökningsavgiften/reservationsavgiften har inkommit till kommunen.  

Avregistrering från tomtkön sker automatiskt om 

 Tomtköavgiften ej betalats inom två veckor från att kommunen mottagit anmälan. 

 Den årliga administrativa avgiften inte erläggs inom anmodad tid. 

 Sökande förvärvat tomt av kommunen. 

 Adress- och/eller namnändring ej meddelats kommunen. 

Avgift 

Erlagda avgifter återbetalas inte när sökande väljer att avsäga sig köplatsen eller vid avregistrering. 
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Tilldelning av tomt 

Efter att ett köpeavtal skrivits för kommunal tomt erläggs 10% i av köpeskillingen i handpenning av 
sökande. Sökande har sedan tre månader på sig att söka bygglov, sker inte detta upphävs avtalet i sin 
helhet och tomten återgår till kommunen och erlagd handpenning behålles av kommunen. 
Kommunen har rätt att neka tilldelning av tomt om det framkommer omständigheter i det enskilda 
fallet som gör att tilldelning strider mot kommunens villkor. 
 

Tomtens skick vid köpet 

Tomten säljs i befintligt skick. Sökande ska förvissa sig om att rätt grundläggningsmetod väljs, samt i 
vissa fall ombesörja och bekosta eventuella kompletterande grundundersökning. Uppgifter om varje 
område finns att få hos kommunens planeringsavdelning. 

Uppkommer problem med tomten, ska kommunens planeringsavdelning kontaktas innan åtgärd 
vidtas. Vatten och avlopp och el är normalt framdraget till tomtgräns. Anslutningsavgifter för vatten, 
avlopp och el tillkommer. 

Tillträde 

Sökande har tillträde till tomten när Köparen har erhållit köpebrev och äganderätten till tomten 
övergår till köparen från och med tillträdesdagen. 

Betalning 

Då köpeskillingen inkommit till kommunen översänds/överlämnas två exemplar av köpebrev. När 
sökande undertecknat båda köpebreven och skickar/överlämnar båda exemplaren till kommunen. 
När kommunen undertecknat köpebreven skickas ett exemplar till sökande tillsammans intyg för 
lagfart. Sökande betalar själv lagfarten. 

Ändring av befintliga regler 
 
Kommunstyrelsen kan besluta om ändringar och uppdateringar av tomtköreglerna. 
 
Tvist 

Tvister angående fördelning av tomter avgörs av Kommunstyrelsen. 

Personuppgifts behandling 

Sökande registreras i ett digitalt register. Kommunstyrelsen är ansvarig för personuppgifts 
behandlingen. I registret registreras sökandes personuppgifter som är nödvändiga för att kunna 
behandla ansökan. Läs mer hur Bjuvs kommun behandlar personuppgifter på 
www.bjuv.se/personuppgifter. 



Bjuvs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, Box 501, 267 25 BJUV Besöksadress: Mejerigatan 3 
Tel: 042-458 50 00, Fax:042-782 32, E-post: info@bjuv.se 

 

ANMÄLAN TILL TOMTKÖ 

 

Huvudsökande                Medsökande 

Personnummer Personnummer 

För och efternamn För och efternamn 

Gatuadress Gatuadress 

Postnummer och ort Postnummer och ort 

Tel bostad/mobil Tel bostad/mobil 

E-postadress E-postadress 

 

Ansökan avser fastighet/område: ___________________________________________________________ 

 

Datum och ort Datum och ort 

Sökande Medsökande 

 

Anmälningsavgiften på 500 kronor inbetalas till BG: 415–8549 märk inbetalningen med Referens: 114 

samt fastighetsbeteckning alternativt område. 

Information enligt personuppgiftslagen 

Uppgifterna i denna blankett kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i den allmänna 

dataskyddsförordningen ( Europaparlamentets och rådets förordning nr. 2016/679). För mer information om 

behandlingen av personuppgifterna och dina rättigheter som registrerad, vänligen besök kommunens hemsida, 

www.bjuv.se/personuppgifter. Du kan även besöka Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se, för 

ytterligare information om personuppgiftsbehandling. Genom din signatur medger du att du har tagit del av 

ovanstående information avseende behandlingen av dina personuppgifter av kommunstyrelsen i Bjuvs kommun. 

Om du upptäcker att någon uppgift är felaktig kan du alltid vända dig till oss på nedanstående adress och begära 

rättelse. 

_________________________________________________________________________________ 

http://www.bjuv.se/personuppgifter
http://www.datainspektionen.se/
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 101 Dnr 2020-00336  

Justering av bygglovstaxan gällande solceller  

Sammanfattning 

Byggnadsförvaltningen har sett över möjligheten att revidera taxan för de 
lovpliktiga solcellsanläggningarna på byggnader för att uppmuntra 
installation av förnybar energi. Idag är de flesta solcellsanläggningarna som 
monteras på byggnader lovbefriade om man följer de förutsättningar för 
lovbefrielse som finns i Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 3c §. Om 
förutsättningarna inte uppfylls så ska bygglov sökas. Enligt gällande 
bygglovstaxa är det då mindre fasadändring som blir tillämpbar avgift för 
bygglovet. Byggandsförvaltningen föreslog byggnadsnämnden att denna del 
av bygglovsavgiften ska sättas ner med 51 %.    

Byggnadsnämnden beslutade 2020-05-19, § 31, att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta förslag om reviderad bygglovstaxa. 
Revideringen innebär att bygglovstaxan för mindre fasadändring för 
solceller ska sättas ner med 51 % och sker med stöd av Plan- och bygglag 
(2010:900) 12 kap 10 §. Förändringen gäller från och med 1 september 
2020. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget. 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Byggnadsnämnden, 2020-05-19, § 31 (med bilagor) 
Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2020-08-05 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktige beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  

att anta förslag om reviderad bygglovstaxa. Revideringen innebär att 
bygglovstaxan för mindre fasadändring för solceller ska sättas ner med  
51 % och sker med stöd av Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap 10 §.  
 
Förändringen gäller från 2020-09-01. 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-08-12, § 126 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att anta förslag om reviderad bygglovstaxa. Revideringen innebär att 
bygglovstaxan för mindre fasadändring för solceller ska sättas ner med  
51 % och sker med stöd av Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap 10 §.  
 
Förändringen gäller från 2020-09-01. 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Susan Elmlund, kommunsekreterare 
susan.elmlund@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-08-05 
Referens 

KS 2020-00336 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Justering av bygglovstaxan gällande solceller  

 

Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsförvaltningen har sett över möjligheten att revidera taxan för de 
lovpliktiga solcellsanläggningarna på byggnader för att uppmuntra 
installation av förnybar energi. Idag är de flesta solcellsanläggningarna som 
monteras på byggnader lovbefriade om man följer de förutsättningar för 
lovbefrielse som finns i Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 3c §. Om 
förutsättningarna inte uppfylls så ska bygglov sökas. Enligt gällande 
bygglovstaxa är det då mindre fasadändring som blir tillämpbar avgift för 
bygglovet. Byggandsförvaltningen föreslog byggnadsnämnden att denna del 
av bygglovsavgiften ska sättas ner med 51 %.    

Byggnadsnämnden beslutade 2020-05-19, § 31, att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta förslag om reviderad bygglovstaxa. 
Revideringen innebär att bygglovstaxan för mindre fasadändring för 
solceller ska sättas ner med 51 % och sker med stöd av Plan- och bygglag 
(2010:900) 12 kap 10 §. Förändringen gäller från och med 1 september 
2020. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämnden, 2020-05-19, § 31 (med bilagor) 
Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2020-08-05 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att anta förslag om reviderad bygglovstaxa. Revideringen innebär att 
bygglovstaxan för mindre fasadändring för solceller ska sättas ner med  
51 % och sker med stöd av Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap 10 §.  
 
Förändringen gäller från 2020-09-01. 

Christer Pålsson 
Kommundirektör  
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Byggnadsnämnden 
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Sammanträdesdatum 

2020-05-19 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 31 Dnr 2020-00019  

Justering av bygglovstaxan gällande solceller   

Sammanfattning 

Byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av byggnadsnämndens ordförande 
att se över möjligheten att revidera taxan för de lovpliktiga 
solcellsanläggningarna på byggnader för att uppmuntra installation av 
förnybar energi. Idag är de flesta solcellsanläggningarna som monteras på 
byggnader lovbefriade om man följer de förutsättningar för lovbefrielse som 
finns i Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 3c §. Om förutsättningarna inte 
uppfylls så ska bygglov sökas. Enligt gällande bygglovstaxa är det då 
mindre fasadändring som blir tillämpbar avgift för bygglovet. Förvaltningens 
förslag är att denna del av bygglovsavgiften ska sättas ner med 51 %.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Kathleen Lundblad 2020-05-04   
Plan- och bygglovstaxan 2011  
Beslut-201900340-KS-§ 111 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsförvaltningen föreslår byggnadsnämnden föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta förslag om reviderad bygglovstaxa. 
Revideringen innebär att bygglovstaxan för mindre fasadändring för 
solceller ska sättas ner med 51 % och sker med stöd av Plan- och bygglag 
(2010:900) 12 kap 10 §. Förändringen gäller från och med 1 september 
2020.  
 

 
Yrkanden 
Raymond Blixt (SD), Niels Madsen (M) och Claes Osslén (SD) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. 
 

 
Yrkanden 
Liselott Ljung (S), Kai Christiansen (S), Nils-Erik Sandberg (S) och Jörgen 
Sjöqvist (S) yrkar avslag till förslaget. Taxan ska enligt självkostnads-
principen täcka förvaltningens handläggning av bygglovsärende.  
 



 

Byggnadsnämnden 
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Bygglovsavgiften utgör en mycket liten del av kostnaden för en 
fastighetsägare som överväger att installera solcellspaneler eller solfångare 
och därför inte avgörande för fastighetsägarens beslut. 
 
Nämnderna i Bjuvs kommun ska genomföra en översyn av sina taxor, 
avgifter och hyror i de fall det förekommer inom nämndens ansvarsområde 
och lämna förslag som innebär att intäkterna ökar. 
 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Liselott Ljungs (S) förslag och 
förvaltningens förslag, och finner att Byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 
förslag om reviderad bygglovstaxa. Revideringen innebär att bygglovstaxan 
för mindre fasadändring för solceller ska sättas ner med 51 % och sker med 
stöd av Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap 10 §. Förändringen gäller från 
och med 1 september 2020.  
 
 
 

Reservation 
Liselott Ljung (S), Kai Christiansen (S), Nils-Erik Sandberg (S) och Jörgen 
Sjöqvist (S) reserverar sig mot beslutet. 
 
 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
 

 
 

Byggnadsnämnden 
Kathleen Lundblad 
Bygglovshandläggare 
Kathleen.lundblad@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-05-04 
Referens 

Dnr 2020- 

 

 

Förslag till beslut - revidering av bygglovstaxan gällande solceller   
 
Sammanfattning 
Byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av byggnadsnämndens ordförande 
att se över möjligheten att revidera taxan för de lovpliktiga 
solcellsanläggningarna på byggnader för att uppmuntra installation av 
förnybar energi. Idag är de flesta solcellsanläggningarna som monteras på 
byggnader lovbefriade om man följer de förutsättningar för lovbefrielse som 
finns i Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 3c §. Om förutsättningarna inte 
uppfylls så ska bygglov sökas. Enligt gällande bygglovstaxa är det då 
mindre fasadändring som blir tillämpbar avgift för bygglovet. Förvaltningens 
förslag är att denna del av bygglovsavgiften ska sättas ner med 51 %.  
 

Exempeluträkning för mindre fasadändring med och utan sänkning av 
bygglovsavgiften med 51 % 

 
Kalkyl: OF*(HF1+HF2)*mPBB*N = avgift  
Uträkning: 2*(11+10)*47,30*0,9 = 1 787,94 
Sänkning med 51 %: 1 787,94 - 51 % = 876,09 kr  
Pris för expediering: 282,85 kr  
 
Totalkostnad för lov utan revidering och expediering: 2 070,79 kr 
Totalkostnad för lov med 51 % lägre bygglovsavgift och expediering: 
1 158,94 kr  
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, Kathleen Lundblad 2020-05-04   
Plan- och bygglovstaxan 2011  
Beslut-201900340-KS-§ 111 
 

Förslag till beslut 
Byggnadsförvaltningen föreslår byggnadsnämnden föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta förslag om reviderad bygglovstaxa. 
Revideringen innebär att bygglovstaxan för mindre fasadändring för 
solceller ska sättas ner med 51 % och sker med stöd av Plan- och bygglag 
(2010:900) 12 kap 10 §. Förändringen gäller från och med 1 september 
2020.  

 
För byggnadsnämnden 

 
 
Kathleen Lundblad 
Bygglovshandläggare 
  

 

Beslutet ska skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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Förord 

Denna översyn av bygglovtaxan har föranletts främst av den nya plan- 
och bygglagen som träder i kraft den 2 maj 2011. I och med lagändringen 
får byggnadsnämnden flera nya uppgifter att hantera, främst inom ramen 
för bygglovsprövning, anmälan, startbesked och teknisk handläggning, 
men också genom den nya möjligheten att lämna planbesked. De hänvis-
ningar till plan- och bygglagen som finns i taxan avser den nya lagen 
(SFS 2011:900).  

Förslaget har utarbetats av Sveriges Kommuner och Landstings avdel-
ning för tillväxt och samhällsbyggnad och följer till stor del den taxa som 
togs fram av Svenska Kommunförbundet år 2004. Projektansvarig har 
varit Reigun Thune Hedström. I arbetet har även Anna Eklund deltagit. 
Förslaget har remitterats till ett tjugotal kommuner som kommit med 
många värdefulla synpunkter inför det fortsatta arbetet.  

Efter att denna taxa tagits i bruk kommer vi att följa upp och utvärdera 
hur tillämpningen av taxan fungerar i syfte att tillhandahålla ett underlag 
som ger kommunerna stöd för rättsäkra avgiftsuttag.  

Vi vill framföra ett varmt tack till alla som engagerat sig i arbetet med att 
ta fram denna taxa och riktar ett särskilt tack till Lennart Johansson med 
kollegor på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg och Sven-Åke Sonesson, 
Skövde. Ett särskilt tack vill vi också rikta till Lantmätericheferna Allan 
Almqvist i Malmö, Lars Fredén i Göteborg samt Hans Sandler i 
Stockholm som lämnat värdefullt stöd i arbetet med taxan för kart- och 
mätområdet.  

Stockholm i januari 2011 

 

 

Gunilla Glasare Ann-Sofie Eriksson 
Avdelningschef Sektionschef 
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 
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[Skriv text] 

[Skriv text] 5 

 

Inledning 
Utgångspunkter 

Plan- och bygglagen ger möjligheter för byggnadsnämnden att ta ut en 
avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för ny-
byggnadskarta, framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra 
tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Byggnadsnämnden kan dessutom 
ta ut en avgift för planbesked, villkorsbesked och ingripandebesked, tek-
niska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på byggarbetsplatsen och 
kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked i Post- och Inrikes 
Tidningar. I ärenden om detaljplan ska avgiften även täcka kostnader för 
program, om ett sådant behövs. 

Detta underlag ska ge stöd för kommunerna att täcka kostnaderna 
för uppgifterna ovan. Materialet kan justeras med hänsyn till 
förhållanden i varje enskild kommun. 
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Allmänna regler om 
kommunala avgifter 

Kommunallagen 

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b § 
kommunallagen (1991:900), som har följande lydelse: 

”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttig-
heter som de tillhandahåller. 
För tjänster och nyttigheter som kommuner och landsting är skyl-
diga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt 
föreskrivet”.  

Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den 
sektorn som regeras i kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen 
tillhandahåller en tjänst eller nyttighet som motprestation. Det gäller även 
”frivilliga uppgifter” som tillhandahålls inom ramen för en obligatorisk 
verksamhet (se prop. 1993/94:188 s.79-80). Detta innebär att kommu-
nerna har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig uppdragsverksamhet.  

Självkostnadsprincipen 

För byggnadsnämndens verksamhet reglerar 12 kap. 10 §, PBL att en 
avgift inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ 
av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser.  

För all kommunal verksamhet gäller dessutom allmänt självkostnads-
principen som uttrycks i 8 kap. 3c § kommunallagen. 

”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som 
svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som 
kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden)”. 
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Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksam-
het. Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämp-
ningen av självkostnadsprincipen. 

Självkostnadsprincipen är närmast en målsättningsprincip som innebär att 
syftet med verksamheten inte får vara att ge vinst. Under en längre tid får 
det totala avgiftsuttaget inte överstiga de totala kostnaderna för verk-
samheten (se bl.a. Petersén m.fl.). Kommunallagen, kommentarer och 
praxis, 2006, s. 354). 

Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla 
relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov 
till tas med. Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, perso-
nalomkostnader (inklusive pensionskostnader), material och utrustning, 
försäkringar m.m. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, 
kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens even-
tuella andel av kommunens centrala service- och administrationskost-
nader bör också räknas med (se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85). 

Likställighetsprincipen 

Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur av-
gifternas storlek i det enskilda fallet ska bestämmas eller annorlunda ut-
tryckt hur de totala kostnaderna ska fördelas på dem som är avgiftsskyl-
diga. 

Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är 
däremot den s.k. likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 2 § 
kommunallagen. 

”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om 
det inte finns sakliga skäl för något annat”.  

Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar 
eller grupper av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grun-
der. Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika 
avgift ska utgå för lika prestation eller att kommunmedlemmar som 
befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter. Kommunen 
får t.ex. inte ta ut andra avgifter av fritidsboende än av permanentboende 
för samma handläggning. Likställighetsprincipen medger heller ingen 
inkomstfördelande verksamhet. Däremot finns det inget hinder mot att 
differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika 
prestationer. Inom vissa ramar tillåts även schabloniserade taxor (se prop. 
1993/94:188 s. 87 och Petersén m.fl. s. 65-66). 
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Retroaktivitetsförbudet 

Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxorna innan de börjar 
tillämpas. I rättspraxis har det sedan länge ansetts vara otillåtet med 
retroaktiva kommunala avgifter frånsett vissa speciella undantagsfall. 
Detta förbud framgår direkt av 2 kap. 3 § kommunallagen: 

”Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaver-
kande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns 
synnerliga skäl för det”. 

I 12 kap. 10 § PBL anges att grunderna för hur avgifterna ska beräknas 
ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. (Angående tid-
punkt för när uttagande av avgift ska ske, se under Avgiftsbestämning 
nedan, samt NJA 1974 s. 10). 

Plan- och bygglagen  

Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom 
Byggnadsnämndens ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och bygglagen 
(2010:900). Där anges i 8 § att Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för:  

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, start-
besked, slutbesked och ingripandebesked,  

2. beslut om lov,  
3. tekniska samråd och slutsamråd,  
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,  
5. upprättande av nybyggnadskartor,  
6. framställning av arkivbeständiga handlingar,  
7. kungörelser enligt 9 kap. 41 § tredje stycket, och  
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 

Byggnadsnämnden får även enligt 9 § ta ut en planavgift för att täcka 
kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestäm-
melser, om nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en 
byggnad eller annat bygglov enligt 16 kap. 7 § (skylt eller ljusanordning 
eller annan bygglovpliktig anläggning) och den fastighet som bygglovet 
avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna.  

Enligt kommunalrättsliga grundsatser står det kommunerna fritt att finan-
siera sin verksamhet med skattemedel. Kommunerna är därför inte skyl-
diga att ta ut avgifter för prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen. 
Det är från kommunalrättslig synpunkt också godtagbart att kommunerna 
bara tar ut avgifter för viss prövning och tillsyn enligt plan- och bygg-
lagen, under förutsättning att det finns sakliga skäl för det  

(jämför 2 kap. 2 § kommunallagen). Byggnadsnämndens rådgivnings-
verksamhet och allmänna övervakningsverksamhet bör vara skattefinan-
sierad (prop. 2009/10:170 s. 351 f.). 
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Administrativa rutiner 

Kommunfullmäktiges beslut om taxa  

Det framgår direkt av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen att det är kom-
munfullmäktige som ska fatta beslut om grunderna hur avgifterna ska 
beräknas. Kommunfullmäktiges beslut kan exempelvis formuleras enligt 
följande: 

Med stöd av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen beslutar kommun-
fullmäktige att anta bilagda taxa för prövning enligt plan- och 
bygglagen. 

Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till 
nämnd. Detta innebär att ändringar av taxan måste beslutas av kommun-
fullmäktige. Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga viss prövning 
innebär det att den verksamheten i princip får skattefinansieras. Den före-
slagna taxan hänvisar till prisbasbeloppet (tidigare Basbeloppet) enligt 
lagen (1962:381) om allmän försäkring. Detta belopp räknas fram på 
grundval av ändringarna i det allmänna prisläget och fastställs för helt 
kalenderår. Detta innebär att någon justering av beloppet inte ska 
behövas för att kompensera för allmänna kostnadsökningar.  

Överklagande av beslut om taxa 

Kommunfullmäktiges beslut om taxan kan överklagas enligt reglerna om 
laglighetsprövning (kommunalbesvär) i 10 kap. kommunallagen. Varje 
kommunmedlem har rätt att få lagligheten av sådant beslut prövad. Över-
klagande ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från 
den dag då protokollsjustering har tillkännagivits på kommunens anslags-
tavla. 

Det bör observeras att kommunens beslut inte behöver vinna laga kraft 
innan taxan börjar tillämpas. Taxan gäller från och med det datum då 
protokollet med beslutet har justerats, om inte senare tidpunkt angivits. 
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Avgiftsbeslut i enskilda ärenden 

Ansvarig nämnd/delegation till tjänstemän 

Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på 
den eller de kommunala nämnder som svarar för uppgiften i fråga. Beslut 
om påförande av avgift kan fattas av tjänstemän eller av enskilda för-
troendevalda endast efter delegation. Om beslutanderätten i fråga om 
avgifter inte delegeras, ligger beslutanderätten kvar hos den ansvariga 
kommunala nämnden. 

Effektivitetsskäl talar för att rätten att fatta beslut om avgifter bör dele-
geras till tjänstemännen. Vi vill betona vikten av att nämndernas delega-
tionsordningar anpassas till gällande regler. 

Mervärdesskatt 

Mervärdesskatt ska inte tas ut på avgifter som baseras på myndighets-
utövning. Mervärdesskatt tas däremot ut på avgifter enligt uppdragstaxa. 

Vad avgiftsbeslut bör innehålla 

I linje med det anförda anser vi att det av beslut om avgift bör framgå: 

 Med stöd av vilka bestämmelser som avgiften har debiterats. 

 Hur stor avgift som debiteras. 

 När betalning ska ske. 

 Hur avgiftsbeslutet kan överklagas (regler om detta finns i 
22-28 §§ förvaltningslagen). 

 Att mervärdesskatt inte betalas på avgiften. 

Avgiftsbestämning  

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning 
av ärendet. Finner byggnadsnämnden att det finns särskilda skäl som 
motiverar en höjning eller minskning av avgiften, får nämnden besluta 
detta för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende. Byggnads-
nämndens rätt att i varje särskilt fall bestämma om avgift får beslutas av 
tjänsteman vid nämnden enligt särskild delegationsordning. 

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar 
byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidersättning.  

Antagande av taxan  

Antagande av taxan beslutas av kommunfullmäktige, detsamma gäller 
ändring av taxans konstruktion, omfattning och faktorer.  

Betalning av avgift  
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Betalning av avgift ska ske till nämnden inom den tid som anges i fak-
tura. Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår 
dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betal-
ning sker. Avgifter kan tas ut i förskott. 

Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräk-
ning ska då ske mot eventuell bygglovavgift 

Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall 

Varje beslut om debitering ska förses med en information om hur man 
överklagar. En kommunal nämnds beslut om påförande av avgift i en-
skilda fall överklagas enligt 13 kap. 3 § plan- och bygglagen hos läns-
styrelsen. Den som vill överklaga ska ge in handlingarna till byggnads-
nämnden inom tre veckor från den dag han fick del av beslutet. 
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Bestämmelser om 
plan- och bygglovtaxa 
Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut 
med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen 
(1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kom-
munens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. 
Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av 
dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor.  

Beräkning av avgifter enligt taxan 

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. 
Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör 
en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om all-
män försäkring (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig 
på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive 
ärendetyp kräver. Därutöver kan justeringsfaktor N läggas till funktionen 
i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen. Faktor 
N föreslås i detta underlag utgöras av siffran 0,8 (om kommunen har 
färre invånare än 20 000), 1,2 (om kommunen har fler invånare än 
50 000) och 1 för kommuner med invånarantal däremellan. Kommunfull-
mäktige kan besluta att faktor N ska vara lägre eller högre, och kan 
grunda sitt beslut på invånarantal eller på andra faktorer, t.ex. Sveriges 
Kommuner och landstings kommungruppsindelning1, dock alltid med 
beaktande av självkostnadsprincipen, se ovan.  

  

                                                           
1 http://www.skl.se/web/Kommungruppsindelning.aspx 
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Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 

HF Handläggningsfaktor  
KOM Faktor för kommunicering 
KF Kartfaktor 
mPBB ”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp  
MF Mätningsfaktor 
N Justeringsfaktor  
NKF Nybyggnadskartefaktor 
OF Objektfaktor 
PLF Planavgiftsfaktor  
UF Utstakningsfaktor  
 

 

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N. 

Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + 
öppenarean (OPA). 

Planavgift beräknas efter BTA + OPA. 

Mätningsavgift beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA. 

Kartavgift beräknas efter markarean. 

Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare upp-
 förd byggnad till en ny plats. 

Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens 
 volym. 

Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en 
 betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. 

Ändring En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, 
 funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. 

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk 
Standard SS 21054:2009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean 
bestäms med den noggrannhet som inlämnade ritningar medger. 

Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. skall 
beräkningsregler och definitioner enligt plan- och byggförordningen 
tillämpas. 

Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa. 

Vid tidersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme. 

Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras.   
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Exempel på beräkning av avgift 

Bygglov för enbostadshus 250 m2 inom detaljplan  

Åtgärd Tabell Formel Delvärden Avgift 2011

Planavgift 8 mPBB xPF x N 42,8x1 200 x N 51 360

Bygglovavgift inkl 
startbesked 

4+5 mPBBxOFx(HF1+
HF2) x N 

42,8x10x(24+28) x N 22 256

Nybyggnadskarta 23 mPBBxKF x N 42,8x150 x N 6 420

Utstakning 24 mPBBxMF x N 42,8x210 x N 8 988

Lägeskontroll  

Moms 25 % 

25 mPBBxMF x N 42,8x90 x N 3 852

963

   Total avgift (utan N) 93 839
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Avräkning 

För startbesked gäller om sökanden så begär ska nämnden återbetala i 
förskott erlagda avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under 
förutsättning att kontrollplan följts och projektet inte fullföljts inom 
föreskriven tid. 

Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas. 

Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker 
ifrån i förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked 
överlämnas. 

Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för 
tid innan betalningen ska ske. 

Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen. 
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Tabeller 

Tabell 1 Objektsfaktorer 

Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och 
anläggningar – beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämp-
lig åtgärdsfaktor enligt tabeller nedan. 

Area (m2) – BTA + OPA OF 

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga 
komplementbyggnader  

 

0-49 4 

50-129 6 

130-199 8 

200-299 10 

300-499 14 

500-799 20 

800-1199 26 

1 200-1 999 36 

2 000-2 999 46 

3 000-3 999 56 

4 000-4 999 64 

5 000-5 999 72 

6 000-7 999 88 

8 000-9 999 100 

10 000-14 999 125 

15 000-24 999 170 
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25 000-49 999 235 

50 000-100 000 400 

Härutöver  + 3/1000 m2 

Mycket enkla byggnader < 50 m2* 2 

 

*I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglov-
befriade enl. PBL 9 kap 4-6 §§), skärmtak, glasade uteplatser/växthus, 
transformatorbyggnader och liknande.  

I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den 
sammanlagda BTA + OPA. 

I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas area-
faktorn efter dessa byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1. 
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Tabell 2 Tidersättning 

Om kostnadstäckningsgraden ska vara 75 % (dvs. den debiterbara tiden 
ska vara 75 %) kan timersättningen tas ut enligt nedanstående tabell. 
Total debiterbar årsarbetstid är 1 200-1 400 årsarbetstimmar. 

I timkostanden ingår alla normala kringkostnader, utom kostnader för 
lokaler som inte kan schablonberäknas, eftersom stora variationer före-
kommer. 

Timersättning i ett ärende beräknas utifrån kommunens samlade kostna-
der för personalen inom verksamheten. (räkneexempel: två personer 
550 kr/tim, en person 700 kr/tim och en person 1 150 kr/tim ger en tim-
kostnad på 737,5 kr/tim)  

Exempel: 

Löneintervall (månadslön), kr Timpris 

-21 999 600 

22 000-27 999 700 

28 000-33 999 800 

34 000-39 999 900 

40 000-45 999 1 000 

46 000- 1 200 
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Tabell 3 Underrättelse och expediering  

 

Denna taxa används när kommunicering krävs. Taxan tillämpas även vid 
kommunicering av avslagsbeslut och vid tillsyn.  

Avgift = KOM x mPBB x N 

Antal Kommentarer KOM 

Sakägare 1-5   40 

Sakägare 6-9   60 

Sakägare 10-  120 

Kungörelse   + faktisk annonskostnad 80 

Kungörelse av beslut i 
Post- och 
Inrikestidning 

+ faktisk annonskostnad 5 
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Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1 

Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N 

(OF enligt tabell 1)  

Åtgärd Handläggnings-
faktor HF1 

Administration inkl arkivering 7 

Planprövning 

Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet 
förhandsbesked 

3 

Byggnaden  

Placering, yttre utformning och färgsättning  
Användbarhet och tillgänglighet 

7 

Tomten  

Tomts ordnande inkl utfart och parkering 
Enkel kontroll av handlingar för grundläggning och 
dagvattenanslutning 
Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras) 
Skyddsåtgärder mot skred och högvatten  
Utrymnings- och räddningsvägar 
Måttgranskning 
Besiktning (platsbesök) 

7 

 
 
Se tabell 3 och tabell 6 för eventuellt tillkommande avgifter  
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Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2 

Avgift = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N 

 (OF enligt tabell 1 alternativt tabell 2)  

Åtgärd Handläggnings-
faktor HF2 

Administration inkl arkivering och registrering av 
kontrollansvarig 

7 

 

Startbesked  

-Startbesked inkl tekniskt samråd och fastställande av 
kontrollplan eller 

10 

-Startbesked och fastställande av kontrollplan eller 5 

Startbesked (gäller även rivning) 3 

 

Arbetsplatsbesök 5 

Extra arbetsplatsbesök/per styck 5 

Slutsamråd inkl slutbesked 6 

Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked 3 
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Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter 

 
Bygglovavgift avser lovprövning utom HF 
 

Åtgärd Avgift 

Lämplighet/lokaliseringsprövning 
utanför detaljplan 

1,25 bygglovavgift 

Tillägg för prövning av liten av-
vikelse 

1,2 bygglovavgift 

Varsamhet 1,1 bygglovavgift  

Tillbyggnad Ingen justering  

Ombyggnad  Ingen justering  

Ändring 0,7 bygglovavgift (berörd del) 

Tidsbegränsat bygglov 0,75 bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, förläng-
ning 

0,5 bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong 0,75 bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong, 
förlängning 

0,5 bygglovavgift 

Förnyelse av lov = ny prövning 0,8 bygglovavgift 

Stor enkel byggnad (oisolerad, 
t.ex. lagerhall) ≥ 600 m2 

 

0,3 bygglovavgift 
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Tabell 7 Avgift för besked 
 

Typ av besked Avgift 

Förhandsbesked 100 mPBB - utanför planlagt område2 (x N) 

Ingripandebesked Tidersättning  

Planbesked (se 
nedan) 

Tidersättning (dock minst 200 mPBB) 

Villkorsbesked Tidersättning (dock minst 50 mPBB 

Strandskyddsdispens 200 x mPBB3 (x N) 

 

Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 3. 

 

Planbesked -Ärendekategorier 

Enkel åtgärd 
200 mPBB eller tidsersättning  

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bo-
stadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbygg-
nad av verksamheter upp till totalt 250 m2 bruttoarea eller övriga 
projekt med en markarea om högst 2 000 m2 eller ändrad mark-
användning till något av ovanstående. 

2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad 
markanvändning av samma karaktär. 

3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med 
enkelt planförfarande. 

 

Medelstor åtgärd 
300 mPBB eller tidersättning  

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier 
för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor 
åtgärd. 

                                                           
2 Justeringsfaktor N kan användas 
 
3 Justeringsfaktor N kan användas 
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Stor åtgärd 
400 mPBB eller tidersättning  

 

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 

1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 
100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 
5 000 m2 bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 
20 000 m2 markarea eller ändrad markanvändning till något av 
ovanstående. 

2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan. 
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Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner  

Planavgift tas ut i förskott och slutregleras vid beslut om att planen antas, 
ändras eller upphävs. För plan där avgift inte slutreglerats vid beslut om 
antagande tas avgift ut senast vid beslut om bygglov.  

Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor 
och parternas åtagande i övrigt. 

I planer som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat, 
t ex på grund av ett exploateringsavtal eller planavtal, reduceras plan-
avgiften i motsvarande grad. 

Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 § 
PBL) eller vid tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL) Planavgift kan 
dock debiteras om det lämnade bygglovet medges med mindre avvikelser 
från planen (tolkningsutrymmet). 

Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas 
planavgift ut för berörd byggrätt inom det område som ändrats.  

Vid en generell ändring av en bestämmelse inom en eller flera äldre 
detaljplaner (antagna före 1 juli 1987), tas planavgift ut inom hela den 
gamla detaljplanens område om åtgärden som skall utföras endast har 
stöd i ändringen av detaljplanen (t.ex. inredning av vindar). 

För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende skall OF användas 
enligt tabell 1. 

För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA 
tillämpas planfaktor som för nybyggnad. 

Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t ex 
där intressenten eller sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov 
som kan mätas enligt standard för BTA eller OPA 

Planavgift tas inte ut för 

- nybyggnad av komplementbyggnad i separat ärende mindre än 50 m² 

- tillbyggnader oavsett byggnad mindre än 50 m² 

Förskottsavgift tas ut enligt följande princip: vid planstart 25 %, vid 
granskning 25 %, efter antagande 50 % 
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Planavgift: mPBB x OF x PF x N 

OF sätts enligt tabell 1 t.o.m. 10 000 m². Därutöver höjs OF med 1 
per 1 000 m².  

(Exempel: OF 10 000 m² = 101; 11 000 m² = 102) 

 

 Planfaktor (PF) 

Nybyggnad 

PF 

Tillbyggna
d 

PF 

Ändring 

Områdesbestämmelser 100 60 60 

Detaljplan inkl program 220 100 100 

Fastighetsrättsliga åtgärder 
i detaljplan 

80 40 40 

 
 

Planavgift för enbostadshus 

Avgift = mPBB x PF x N 

Objekt PF 

Nybyggnad 

PF 

Tillbyggnad /Ändring 

Enbostadshus (oberoende av area) 1 200 600 

 

 

F d fastighetsplan i separat ärende 

Avgift= mPBBx PF x N 

Åtgärd PF 

Upphävande 300 
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Tabell 9 Beslut om ny kontrollansvarig 
 

Avgift = HF x mPBB x N 

 

Åtgärd HF 

Ny sakkunnig 25 

 

 

Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar 

Avgift tas ut som tidersättning enligt plan- och byggförordningen 
(ersätter förordning 1999:371 om hissar m.m. i byggnadsverk). 

 

Åtgärd Tidersättning 

Medgivande eller förbud att använda 
hiss 

Antal timmar (minst 1 tim) 
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Tabell 11 Nybyggnad – Bygglovavgift 
 
 
Gäller för ”standardärende” inom detaljplan, utan avvikelse och 
kommunicering. 
 

Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som 
byggnadsnämnden vidtar i samband med bygglov respektive startbesked. 
Avgift för att upprätta eller ändra detaljplan, områdesbestämmelser eller 
fastighetsplan tillkommer enligt särskild taxa eller genom upprättat 
planavtal. 

Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF 

Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla 
byggnader).  

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)4 x N  

Area (m2) – BTA + OPA OF HF1 HF2 

Byggnader, anläggningar inkl. 
bygglovpliktiga 
komplementbyggnader 

   

Mycket enkla byggnader < 49 m2* 2 20 20 

0-49 4 24 28 

50-129 6 24 28 

130-199 8 24 28 

200-299 10 24 28 

300-499 14 24 28 

500-799 20 24 28 

800-1199 26 24 28 

1 200-1 999 36 24 28 

2 000-2 999 46 24 28 

3 000-3 999 56 24 28 

4 000-4 999 64 24 28 

5 000-5 999 72 24 28 

6 000-7 999 88 24 28 

8 000-9 999 100 24 28 

                                                           
4 Bygglov inklusive startbesked 
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10 000-14 999 125 24 28 

15 000-24 999 170 24 28 

25 000-49 999 235 24 28 

50 000-100 000 400 24 28 

Stor, enkel byggnad (oisolerad – 
lagerhall)  
≥ 600 m2  

0,3x OF 
(intervall 
enl. ovan) 

24 28 

Vindsinredning 
≤ 199 m2 

8 17 28 

 
 

Komplementbyggnad 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)5 x N 

 

Objekt Yta BTA OF HF1 HF2 

Komplementbyggnad, garage, 
carport, förråd (eget ärende) 

<50 m2 2 17 13 

Komplementbyggnad, garage, 
carport, förråd (eget ärende) 

>50 m2 4 17 15 

Källsorteringsbehållare/grupp 
Sopskåp, sophus 

 4 14 15 

 

 

                                                           
5 Bygglov inklusive startbesked 
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Tabell 12 Tillbyggnad  

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)6 x N 

 

Huvudbyggnad Yta BTA OF HF1 HF2 

Tillkommande yta BTA ≤ 15 m2 3 14 10 

Tillkommande yta BTA 16-49 m2 4 17 15 

Tillkommande yta BTA 50-129 m2 6 17 28 

Tillkommande yta BTA 130-199 m2 8 17 28 

Tillkommande yta BTA 200-299 m2 10 17 28 

Tillkommande yta BTA 300-499 m2 14 17 28 

Ytterligare intervall se 
tabell 11  

  

 

 

Komplementbyggnad  OF HF1 HF2 

Typ: garage, carport, för-
råd 

Oavsett storlek 
men ≤ 50 % av 
ursprunglig 
byggnads BTA  

2 14 13 

Tillbyggnad fritidshus ≤ 50 m2 4 14 13 

Tillbyggnad växthus, 
lusthus m.m. oisolerat 

> 15 m2 2 14 13 

Burspråk  2 14 13 

Takkupa  2 14 15 

 

 

 

  

                                                           
6 Bygglov inklusive startbesked 
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Tabell 13 Enkla byggnader 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)7 x N 

Typ Yta BTA OF HF1 HF2 

Fritidshus 40-80 m2  4 21 28 

Kolonistuga < 40 m2 2 14 15 

Nätstation/pumpstation  Oavsett storlek 4 14 13 

Växthus, lusthus och likn. 
oisolerat 

> 15 m2 men 
≤ 50 m2 

2 14 13 

Rullstolsgarage förråd m.m. Oavsett storlek 2 14 13 

Kiosk, manskapsbod m.m. Oavsett storlek 4 17 15 

Sommarveranda, restaurang Oavsett storlek 4 17 23 

   

 

Kommentar: Fritidshus ska enligt 8 kap. 6 § PBL inte granskas med 
hänsyn till tillgänglighet och energikrav. Större fritidshus än 80 m2 är 
dock ofta lika tekniskt komplicerade som permanentbostäder, därför 
föreslås lika avgift som för permanenthus . 

 

 

  

                                                           
7 Bygglov inklusive startbesked 
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Tabell 14 Övriga åtgärder 

Bygglovavgift = mPBB x HF x N 

 Yta BTA HF 

Balkong 1-5 st  65 

Balkong >5 st  130 

Inglasning av balkong 1-5 st  65 

Inglasning av balkong >5 st  130 

Inglasning av uteplats/ uterum  oavsett storlek 65 

Skärmtak 15-30 m2 50 

Skärmtak ≥ 31 m2 100 

 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)8 x N 

 

Övrigt – utan konstr. Yta BTA OF HF1 HF2 

Fasadändring, mindre  2 11 10 

Fasadändring, större  4 11 10 

Bostadshiss – handikapp 
enbostadshus9 

 2 17 13 

Hiss/ramp*  4 17 15 

Mur och eller plank vid en-
bostadshus 

 4 10 13 

Mur och/eller plank – 
bullerplank/stabilitet – 
oavsett material 

 6 14 15 

Solfångare – ej på en- och 
tvåbostadshus 

 2 14 13 

Frivilligt bygglov Avgift enl. 
normalt bygglov 

 

 

 

 

  
                                                           
8 Bygglov inklusive startbesked 
9 Endast HF2 vid invändig installation 
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Tabell 15 Anmälan10 (icke lovpliktig åtgärd) 

Avgift = HF2 x mPBB x N 

 HF2 

Eldstad/st 25 

Grundförstärkning enbostadshus 90 

Grundförstärkning 200 

Ventilationsanläggning enbostadshus 50 

Ventilationsanläggning övriga 140 

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, 
mindre 

30 

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, 
större 

140 

Stambyte 90 

Sopsug 90 

Fettavskiljare 30 

Rivning utanför planlagt område  25 

 

 

Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked 

Avgift = HF x mPBB x N 

Rivning HF 

< 250 m2 BTA 100 

250-999 m2 BTA 200 

>1000 m2 BTA  400 

 

 

  

                                                           
10 Vid framtagandet av taxan har plan- och byggförordning ännu inte antagits. Tabellen 
behöver justeras efter plan- och byggförordningens lydelse. 
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Tabell 17 Bygglov för skyltar11 

Prövning skall ske som för byggnader  

Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. 

Avgift = HF x mPBB x N 

Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar. 

 

Åtgärd  HF om liten 
påverkan på stads- 

eller land-
skapsbilden  

HF om stor 
påverkan på stads- 

eller landskaps-
bilden  

Vepa ≤ 20 m2 80

Stor vepa ≥ 20 m2 200

  

Skyltprogram-
granskning 

≥ 20 m2 100 200

Prövning mot 
skyltprogram 

 20 20

Därutöver per skylt  10 10

Prövning utan 
gällande 
skyltprogram 

 

Placering, 
Utformning, 
Miljö- och 
omgivnings-
påverkan 

45 105

Därutöver per skylt  23 53

Skylt, skyltpelare, 
stadspelare 

≤ 10 m2 60

Skylt, skyltpelare, 
stadspelare,  

≥ 10 m2 vid 
busskur 

- 150

Ljusramp   Ny/ny front - 100

                                                           
11 Vid framtagandet av taxan har plan- och byggförordning ännu inte antagits. Tabellen 
behöver justeras efter plan- och byggförordningens lydelse. 
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Ljusramp  utöver den 
första 

20 -

Ljusanordning vid 
idrottsplats eller 
likn.  

> 5 st 100

Förbesiktning  Per gång 10 20

Remiss  Trafikverket 
m.fl. 

15 15

 

Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsin-
satser som vid ansökan om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller 
ljusanordning. 

Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m2 är 
avgiftsfri. Är skylten större än 15 m2 tas avgift ut enligt tabell . 

Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och 
stadsbyggnadskontoret. Det består av dokument/ritning som visar var på 
fasaderna skyltar skall placeras och kan även innehålla principer för skyl-
tars utformning. Avgiften reduceras om skyltprogrammet följs. 
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Tabell 18 Marklov inklusive startbesked 

Avgiften tas enbart ut som tidersättning 

 

Åtgärd Tidersättning 

Marklov såväl schakt som 
fyllning 

Antal timmar (minst 25 mPBB) 

 

 

Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk 

Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N 

Master, torn, vindkraftverk Beskrivning HF 1 

alt 
tidsersättning

HF 2 

Tidersättning 

Radio- och telemast eller 
torn + en teknikbod 

ett torn 250 Antal timmar (minst 1)

Radio- och telemast eller 
torn + en teknikbod 

fler än ett  550 Antal timmar (minst 1)

Vindkraftverk  ett verk 550 Antal timmar (minst 1)

Vindkraftverk upp till 4 st 1 200 Antal timmar (minst 1)

Vindkraftpark (>5 verk)  2 500 Antal timmar (minst 1)
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Tabell 20 Bygglov för anläggningar 

Anläggning på land 

Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Anläggningens yta 2 000-4 999 m2 60 24 28 

-”- 5 000-10 000 m2 80 24 28 

-”- ≥ 10 000 m2 100 24 28 

Mindre anläggningar 
t.ex. Parkeringsplats 

Antal timmar (minst 1)

Upplag/ materialgård Antal timmar (minst 1)

Tunnel/ bergrum Antal timmar (minst 1)

 

Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen): 
Begravningsplats, Campingplats, Idrottsplats, Friluftsbad, Golfbana, 
Kabinbana, Minigolf, Motorbana, Nöjespark, Skidbacke med lift, 
Skjutbana 

 

Anläggning i vatten 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Brygga, såväl ponton som 
fast anlagd 

för fler än 10-12 båtar, 
(annars ej bygglov) 

20 24 28

Småbåtshamn – se marina för fler än 10-12 båtar, 
< 5 000 m2 

40 24 28

Marina 5 000-10 000 m2, 
flera bryggor 

för fler än 10-12 båtar, 
annars inte hamn  

80 24 28

Utökning med 
pontonbrygga –  

per brygga 5 24 28
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Tabell 21 Övriga ärenden 

Avgift = HF x mPBB x N 

 

Ärendetyp Beskrivning HF 

Anstånd ingen avgift  

Avslag såväl bygglov, marklov 
rivningslov som 
förhandsbesked 

Full avgift HF 1 alternativt 
tidersättning 

 

Avvisa  20 

Återkallad ansökan (avskrivet 
ärende) 

Tidersättning se tabell 2  

 

Avgift = HF x mPBB x N 
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Tabell 22 Brandfarliga och explosiva varor m.m. 
 
Avgift tas ut enligt 27 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 
(i de fall byggnadsnämnden har ansvar för tillsyn, tillståndsgivning etc. enligt 
lagen) 
I samband med den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor har 
SKL publicerat två cirkulär: nr. 10:47 och nr.10:62. Det pågår arbete med 
en ny taxekonstruktion inom området. 

 
Avgiften innefattar kommunens totala insats för tillståndsgivningen. I 
avgiften ingår även platsbesök. 

Avgift = HF x mPBB x N 

Anläggning som förvarar kemisk 
produkt 

Beskrivning HF 

Anläggning för förvaring och 
försäljning ur cisterner 

1 st 150 

Anläggning för förvaring och 
försäljning ur cisterner 

2 till 4 st 240 

Restaurang med gasol  150 

Skola  ej laboratorie/industri 150 

Bensinstationer   

Bensinstation automat  240 

Bensinstation m butik  300 

Nytt tillstånd enl. § 20 FBE  innehavsskifte brandfarlig vara   20 

Nytt tillstånd enl. § 20 FBE  vid innehavsskifte; explosiv 
vara inkl. godkännande av 
föreståndare 

  40 

Förvaring; Explosiva varor samt 
godkännande av föreståndare 

 150 

Mindre komplettering till 
gällande tillstånd 

   20 

Mindre lackeringsanläggning  150 

Avslag utan utredning  20 

Avslag med utredning  150 

Administrativa åtgärder    20 
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Tidersättning  

Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan 
t.ex. cisterner ovan mark > 5 i oljehamn och likvärdig, laboratorier samt 
transporter i rörledning, förhandsbesked och andra åtgärder.   
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Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta 

Nybyggnadskarta krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt. 
Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas.  

Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N) vid upprättande av nybyggnads-
karta m.m.  

Avgift = mPBB x NKF x N  

Nybyggnadskarta  NKF eller tid-
ersättning 

NKF Enkel nybyggnadskarta 

Kartan innehåller 
fastighetsgränser, höjder, 
befintliga byggnader, plan-
information och 
anslutningspunkter 

Enbostadshus/enstaka byggnad 
Oavsett tomtyta 

150 110

Övriga byggnader; 
sammanbyggda enbostadshus, 
flerfamiljshus samt alla övriga 
byggnader och anläggningar. 
Tomtyta mindre eller lika med 1 
999 m2. 

150 110

2 000-4 999 m2 250 150

5 000-9 999 m2 350 200

10 000-15 000 m2 450 250

Tomtyta större än 15 000 m2 Skälighetsbedö
mning/nedlagd 
tid 

 

Nybyggnadskarta eller särskilda 
kompletteringar utanför 
primärkarteområdet  

Tidersättning Tidersättning 

Granskning av nybyggnadskarta 10 10 

Komplettering av 
nybyggnadskarta 

40 40 

Förhandskopia alt, preliminär 
nybyggnadskarta 

Tidersättning Tidersättning 

Nybyggnadskarta eller särskilda 
kompletteringar utanför 

Tidersättning Tidersättning 
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primärkarteområdet  

Alla övriga åtgärder  Tidersättning Tidersättning 

 
 

 

Enkel nybyggnadskarta 

Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder och 
befintliga byggnader 

 

Åtgärd KF eller 
tidersättning 

Analog karta 15 

Digital karta 15+15 

Digital karta för större områden än normaltomt Tidersättning   
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Tabell 24 Avgift för utstakning 

Avgiften för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i 
samma beslut om lov, även om det består av flera fristående byggnader 
och dessa stakas ut vid samma tillfälle. När utstakning av grupphusom-
råde görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för extrakostnader i efter-
hand i samband med slutavräkning. Om ett ärende innehåller flera olika 
hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA+ OPA) för varje 
hustyp för sig. 

I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix. Byggfixen redo-
visas i läge och höjd på utstakningsskissen.  

Utstakning kan utföras av byggnadsnämndens personal eller annan med 
verifierad mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår.  

Om utstakning utförs av annan än byggnadsnämndens personal, tas avgift 
ut för underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift, som 
skulle utgått om kommunen utfört arbetet. 

Utstakningsavgift = mPBB x UF x N 

Beskrivning UF 

Huvudbyggnad – nybyggnad (4 punkter)  

Mindre tillbyggnader, garage, uthus m.m. 

15-49 m2 

 

80 

1-199 m2 180 

200-499 m2  210 

500-999 m2 240 

1000-1 999 m2 290 

2 000-2 999 m2 340  

Större än 3000 m2 390  

Tillägg per punkt utöver 4 10  

Objekt större än 3 000 m2. Avgiften ska 
beräknas för hela ärendet under förutsättning 
att det ingår i samma beslut. 

Anbudsförfarande 

Utstakning, detaljpunkter, mätningslinjer och 
arbetsfixar 

Tidersätting se tabell 2 
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Komplementbyggnad – Nybyggnad garage/uthus till en- 
och tvåbostadshus (4 punkter).  

Utstakningsfaktor 
UF 

15-199 m2 70 

Tillägg per punkt utöver 4 5 

 

Tillbyggnad – nybyggnad (4 punkter) Utstakningsfaktor 
UF 

15-199 m2 50 

200-1 000 m2 100 

Tillägg per punkt utöver 4 5 

 

Övrig utstakning Utstakningsfaktor 
UF 

Plank eller mur 50 

Transformatorstation 70 

Detaljpunkter och mätningslinjer Tidersättning 
(minst 1 h) 

 

Grovutstakning kostar 50 % av priset för utstakning. 
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Tabell 25 Lägeskontroll 

 (Moms 25 % tillkommer) 
Avgift = mPBB x MF x N 

Lägeskontroll sker för ny- och tillbyggnader större än eller 50 m2.  

Lägeskontroll utförs inte i ärenden < 15 m2 

Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda 
byggnadsarean (BYA + OPA) för varje hustyp för sig. 

Huvudbyggnad nybyggnad (4 punkter) Mätningsfaktor (MF) 

50-199 m2 75 

200-499 m2 90 

500-999 m2  110 

1 000-1 999 m2 130 

2 000-2 999 m2 150 

3 000-5 000 m2  170 

Tillägg per punkt utöver 4 2 

 

Komplementbyggnad – nybyggnad 
garage/uthus till en- och tvåbostadshus 
(4 punkter) 

Mätningsfaktor (MF) 

50-199 m2 40 

Tillägg per punkt utöver 4 1 

 

Tillbyggnader – nybyggnad(4 punkter) Mätningsfaktor (MF) 

50-199 m2  40 

200-1 000 m2 80 

Tillägg per punkt utöver 4 1 

 

För ärende större än 5 000 m2 vid nybyggnad och större än 1 000 m² vid 
tillbyggnad gäller anbudsförfarande. 
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Tabell 26 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk 
information 
 
Avgift per HA = mPBB x KF x N 
 
(Moms 6 % tillkommer) 
 

Kommentar 

Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en 
blandning av skattemedel och avgifter. 

För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas 
vid uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år. 

Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommu-
nala kartmaterialet. 

Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av 
kommunalt kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materia-
let för visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt 
begränsas i tiden och till visst angivet ändamål. 

 

 

Primärkarta 
Innehåll i kartan 

Informationsandel 
i % 

KF 

Gränser och Fastighetsbeteckning 30 9 

Byggnader och övriga topografiska objekt 30 9 

Vägar, järnvägar, adresser 20 6 

Höjdinformation 20 6 

All information 100 30 

 

Övriga digitala kartprodukter KF 

Översiktlig karta 2 

Stadskarta 1,5 
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Stadsmodell 3D KF 

Byggnader med takkonstruktion 7,5 

Byggnadskuber 5 

Terrängmodell, ytor 6,25 

Höjdgitter 5 

 

Digitalt ortofoto KF 

Upplösning (m/pixel)  

0,1 0,1 

0,2 0,05 

0,5 0,0125 

 

Karta / ortofoto / flygbild på papper KF 

Nyttjanderättsavgift vid utskrift (dm2)  

0-150 8 

150 < 4 

Vid utskrift tillkommer kostnad för material. 

Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall 

 

Snedbild / fotografi KF 

Kommersiellt bruk (digital bild) 25 

Privat bruk (digital bild) 6 

Privat bruk (utskrift på fotopapper A4)  2,5 

Privat bruk (utskrift på fotopapper A3) 4 

Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall. 

Vid utskrift i större format tillämpas täckande utskrift samt eventuell tidersätt-
ning och materialkostnad. 

 

Digital adressinformation KF 

Adresspunkt inkl koordinat 0,0125 
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Tabell 27 Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt 

 

Avgift = mPBB x MF x N 
 (Moms 25 % tillkommer) 

Det föreslagna beloppet kan justeras med faktor N. 

 

Objekt MF 

Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt 

(minimum 3 punkter per beställning) 

10 

 

 

 

Tabell 28 Utskrift 

 (Moms 6 % tillkommer) 

 

Avgift  = mPBB x A x ÅF x N  
 
Utskrift på papper 

Area (dm2) ÅF 

Text och linjer 0,08 

Täckande utskrift (ytor, raster) 0,16 
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§ 111 Dnr 2019-00340  

Uppdrag med anledning av budget 2019: Förslag på 
åtgärder som minskar verksamhetens driftkostnader 
samt översyn taxor, avgifter, hyror och 
förvaltningsorganisation 

 

Sammanfattning  

På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 8 maj beslutades 
att lämna i uppdrag till samtliga nämnder att genomföra en översyn av sina 
organisationer i syfte att effektivisera verksamheterna samt, att genomföra 
en översyn av sina taxor, avgifter och hyror i de fall det förekommer inom 
nämndens ansvarsområden och lämna förslag som innebär att intäkterna 
ökar. 

I följande tjänsteskrivelse sammanfattas respektive nämnds utredningar. 
Nämndernas utredningar finns i sin helhet bifogade som beslutsunderlag till 
ärendet.    

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott  

Tjänsteskrivelse, Sofia Wahlström, 2019-08-28 
Utredning av effektivisering av kommunledningskontorets verksamheter, 
tjänsteskrivelse Christer Pålsson, 2019-08-22 
 
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt, 2019-08-22, § 55 
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt, tjänsteskrivelse, Carina 
Järold-Mattsson, 2019-08-10 
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt, 2019-08-22, § 56 
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt, tjänsteskrivelse, Carina 
Järold-Mattsson, 2018-08-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden, 2019-06-26, § 51 
Barn- och utbildningsnämnden, tjänsteskrivelse, Frida Jönsson, 2019-06-11 
Barn och utbildningsnämndens svar på Förslag på åtgärder för att minska 
verksamhetens driftskostnader 
 
Kultur- och fritidsnämnden, 2019-08-21, § 66 
Kultur- och fritidsnämnden, tjänsteskrivelse, Ingrid Kling, 2019-08-14  
Utredning av effektivisering av kultur- och fritidsnämndens verksamheter 
 
Tekniska nämnden, 2019-08-21, § 108 
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Tekniska nämnden, tjänsteskrivelse, Bo Persson, 2019-06-24 
 
 
Byggnadsnämnden 2018-08-19, § 51 
Byggnadsnämnden, tjänsteskrivelse, Arne Bertilsson, 2019-08-01 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktiges beslut om Budget 2019 och ekonomisk plan 2020–
2021 för Bjuvs kommun på sammanträde den 29 november 2018 
innefattade ett uppdrag till kommunstyrelsen att senast mars månads 
utgång 2019 lämna förslag på åtgärder som minskar driftskostnaderna i 
verksamheterna med 7 miljoner kronor per år, varav 3,5 mnkr beräknas ge 
effekt under år 2019. 

Förslagen på åtgärder behandlades på kommunstyrelsens sammanträde 
den 10 april.  

På kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april beslutade 
kommunfullmäktiges ordförande att ärendet med styrelsens förslag på 
åtgärder skulle utgå och istället protokollförs som en anmälan.  

På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 8 maj behandlades 
frågan om åtgärder för att minska verksamhetens kostnader och 
arbetsutskottet beslutade bland annat att lämna i uppdrag till samtliga 
nämnder att genomföra en översyn av sina organisationer i syfte att 
effektivisera verksamheterna samt, att genomföra en översyn av sina taxor, 
avgifter och hyror i de fall det förekommer inom nämndens ansvarsområden 
och lämna förslag som innebär att intäkterna ökar. 

 

Kommunledningskontoret 

Effektivisering av verksamheten  
Kommundirektören har genomfört en genomlysning av kommunlednings-
kontorets verksamheter. De senaste åren har kommunledningskontorets 
organisation förändrats i syfte att vara ändamålsenlig och effektiv. Det finns 
idag inte någon funktion eller tjänst på kommunledningskontoret som inte 
har en avgörande betydelse för att åstadkomma beslutsunderlag med hög 
kvalitet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige eller, för att lämna stöd 
till förvaltningarna i HR-, ekonomi-, kommunikations- m fl frågor eller, 
generellt till medborgare och näringslivet.   

Taxor, avgifter och hyror  
Taxor, avgifter och hyror är förekommer inte i någon större utsträckning på 
kommunledningskontoret.   
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Avdelningen för arbete och tillväxt 

Effektivisering av verksamheten 
Avdelningen för arbete och tillväxt har genomfört en genomlysning av sina 
verksamheter. 

Avdelningen arbetar ständigt med effektiviseringar eftersom villkoren för 
verksamheterna ständigt är i rörelse. Avdelningens effektivisering bygger på 
att inom givna ramar använda resurserna på ett optimalt sätt utan att 
minska på vare sig resultatet eller kvalité i uppdraget. Avdelningen ser 
möjligheter till effektivisering kommande år genom att omfördela resurser 
inom ram för att skapa en satsning på yrkesutbildningar och yrkes-sfi, med 
syftet att nå ett minskat bidragsberoende och en ökad självförsörjningsgrad 
hos klienterna. 

Taxor, avgifter och hyror  
Gällande taxor, avgifter och hyror har avdelningen inget att erinra.   

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt beslut 
att föreslå kommunstyrelsen godkänna organisationsöversynen och 
analysen av förutsättningar till effektivisering under kommande budgetår 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Effektivisering av verksamheten 
Under 2018 beslutade barn- och utbildningsnämnden om åtgärder för 
minskade kostnader vilket innebär att barn- och utbildningsförvaltningen har 
genomfört effektiviseringar inom samtliga av förvaltningens verksamheter 
som på sikt kommer innebära minskade kostnader. Barn- och utbildnings-
förvaltningen har genomfört en genomlysning med syfte att effektivisera 
verksamheten ytterligare och anger ett antal förslag. 

En ökad måluppfyllelse för kommunens elever innebär att fler elever har 
möjlighet att gå vidare till gymnasiestudier och slutföra dessa. Personer som 
inte avslutar gymnasieskolan löper större risk för arbetslöshet, missbruk, 
kriminalitet, hälsoproblem och andra former av sociala problem som i 
slutändan innebär kostnader för kommunen. Förvaltningen utreder en 
kommunövergripande undervisningsgrupp vars införande kan innebära 
ökad måluppfyllelse samt att kommunen i större utsträckning kan tillgodose 
skolgång för elever som idag får sin utbildning via extern aktör, vars avgifter 
ofta är dyra.  

Inom socialtjänsten används insatser i egen regi i största möjliga mån. 
Insatser i egen regi är resurseffektivt och innebär många gånger även högre 
kvalitet i insatsen än om tjänsten köps externt. Verksamheten möjliggör 
även för ökade intäkter genom att erbjuda andra kommuner tjänster i 
kommunens egen HVB- och stödboendeverksamhet. 
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Många av kommunens förskole-enheter är små. Rekommendationerna från 
den förskoleutredning som genomfördes 2017 är att kommunen bör möjlig-
göra större enheter då dessa ger en positiv påverkan på såväl kvalitet, kom-
petensförsörjning och ekonomisk hållbarhet. En fördjupad utredning om de 
ekonomiska effekterna av större enheter inom förskolan kan ge en mer ex-
akt bild av graden av resurseffektivisering. En grov uppskattning kring 
eventuell effektivisering är 4 mnkr per år. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har påbörjat arbetet med att minska 
kostnader för måltider inom för- och grundskola. Förvaltningen beräknar en 
möjlig effektivisering om 5 mnkr per år. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med HR påbörjat arbetet 
med en riktad kompetensförsörjningsplan med syfte att öka andelen 
behöriga lärare i skolan. Med fler behöriga lärare finns möjlighet att minska 
antalet “övriga” pedagoger i skolan och samtidigt öka antalet elever per 
vuxen, vilket skulle innebära en kostnadseffektivisering för förvaltningen. En 
uppskattning kring eventuell effektivisering är 4,5 mnkr per år, som innebär 
7 helårstjänster. 

Taxor, avgifter och hyror 
Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört en genomlysning av taxor, 
hyror och avgifter i verksamheterna. Översynen har inkluderat avgifter för 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, interkommunal ersättning samt 
placering på HVB och stödboende. 

Barn- och utbildningsförvaltningen tillämpar maxtaxa för avgift inom för-
skola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Maxtaxa innebär att hushållet 
betalar en avgift för att ha sina barn i respektive verksamhet. Hur mycket 
hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets 
samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Maxtaxan innebär att förvaltningen 
inte kan påverka avgifterna för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
mer än upp till inkomsttaket. Förvaltningen höjer årligen barnomsorgsavgift 
enligt maxtaxans förslag. 

Den interkommunala ersättningen har ökat varje år enligt interkommunala 
prislistor. Den interkommunal ersättningen ska motsvara kostnader för ett 
barn från den egna kommunen som deltar i utbildning i hemkommunen, 
vilket gör att förvaltningen inte kan ta ut en högre avgift för en annan kom-
muns barn som går i skola i Bjuvs kommun. 

I de fall förvaltningen tar emot ungdomar från andra kommuner på 
kommunens HVB eller stödboende tar förvaltningen en dygnskostnad per 
placering. Kostnaden motsvarar självkostnadspris, vilket innebär att 
kostnaden motsvarar förvaltningens utgifter för kost, logi och personal. Om 
verksamheten höjer priset kommer andra kommuner troligen välja annan 
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leverantör av motsvarande tjänst. Enligt Kommunlagen får verksamheten 
inte drivas med vinstsyfte. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar att skicka svaret vidare till KSAU. 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Vård- och omsorgsnämnden har genomfört en genomlysning med syfte att 
effektivisera verksamheten samt se över sina interna taxor, avgifter och hy-
ror. Följande förslag har presenterats:  

 Höja priset för lunch externa gäster på särskilda boende till 65  
kronor 

 Höja priset för Kylda maten till 65 kronor. 

 Införa hjälpmedelsabonnemang till en kostnad av 60 kronor/månad 
oavsett antal hjälpmedel 

 Kostnad för utprovning av hjälpmedel, 175 kronor 

 Inte sälja småhjälpmedel 

 Införa återhämtningsavgift om 298 kronor för hjälpmedel, under för-
utsättning att de inte är skrymmande och inte ryms i vanlig bil.  

 Förändrad hjälpmedelshantering 

 Hyresnivå på särskilda boende inom både äldreomsorg och LSS  
följer Bjuvsbostäder AB:s årliga reglering 

 Biträdande enhetschef ersätts ej, 0,5 årsarbetstid. Effekt från 1/9-19 

 Enhetschef för sjuksköterskor, ersätts ej från 1/5-19 

 Transporter av kosten görs i egen regi, effektivisering som leder till 
minskade kostnader för verksamheterna 

 Boendelösningar på hemmaplan erbjuds personer där vi idag köper 
externa placeringar 

 Utbildningsanslagen halveras 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna förslagen på att minska 
verksamhetens kostnad samt sända svaret till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Effektivisering av verksamheten 
Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört en genomlysning med syfte att 
effektivisera verksamheten och förordar att inga förändringar genomförs 
men presenterar två möjliga effektiviseringsförslag. Förslagen behöver 
avvägas mot att kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde omfattar ca. 
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3,7% av kommunens årliga budget men samtidigt är en av de mest publika 
av kommunens verksamheter, med stor geografisk spridning.  

Att förändra kultur- och fritidsförvaltningens geografiska tillgänglighet ge-
nom att avveckla någon eller några av verksamheterna. De 
verksamhetsområden som kan vara aktuella för det är fritid 
(fritidsgårdar/skolhäng), sim- och badanläggningarna samt biblioteken. En 
avveckling innebär en direkt försämring för de kommuninvånare som nyttjar 
värdet av den verksamhet som avvecklas, försämrar möjligheten att skapa 
relationer med barn- och unga samt påverkar förvaltningens arbete som 
helhet negativt. En sådan avveckling får skilda ekonomiska utfall beroende 
på vilken verksamhet som omfattas. 

Att placera nuvarande kultur- och fritidsnämnd som ett utskott under kom-
munstyrelsen. Förutsatt att utskottets ledamöter utgörs av ledamöter i kom-
munstyrelsen ligger effektiviseringen på 350 tkr/år. 

Taxor, avgifter och hyror  
Kultur och fritidsförvaltningen har genomfört en genomlysning av taxor, 
hyror och avgifter i verksamheterna. Översynen har inkluderat internhyror 
och hyror, fritidsgårdar och skolhäng, kulturskolans verksamhet, möteslokal-
ler, idrottshallar och idrottsplatser.  

När kultur- och fritidsförvaltningen gått igenom samtliga taxor, hyror och 
avgifter är det tydligt att eventuella höjningar på intäktssidan kommer med 
ett högt pris för kommuninvånare och föreningar. Förvaltningens bedömning 
är att det inte finns utrymme att höja intäktssidan nämnvärt utan att det får 
allvarliga konsekvenser avseende deltagande och aktivitet för individer och 
föreningar med den långsiktiga konsekvensen att föreningslivet och 
folkhälsan påverkas negativt.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner utredningen och skickar den till 
kommunstyrelsen. 

Tekniska förvaltningen 

Tekniska förvaltningen har genomfört en genomlysning med syfte att 
effektivisera verksamheten samt se över sina interna taxor, avgifter och 
hyror. 

Under hösten 2019 och fortsatt under 2020 kommer förvaltningen att arbeta 
med ett lokalförsörjningsprogram, och parallellt med detta även en hyres-
sättningsmodell för att försäkra att verksamheterna har en korrekt hyres-
kostnad även med beaktande av lokalvårdskostnader. 

Avgifter för ersättning för framtida underhåll på allmän platsmark inom Bjuvs 
kommun med grävningsbestämmelser samt angränsande frågor kring 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(9) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

markavtal avses uppdateras om möjligt under hösten 2019, alternativt i 
början av 2020. Här kommer bestämmelser och ersättningsnivåer för bland 
annat grävning och återställning att tas upp. 

Förvaltningen vill genomföra en översyn av den interna organisationen med 
syfte att utveckla en så optimal och effektiv arbetsorganisation som möjligt, 
främst med fokus på grönyteskötsel. Samtidigt bör övervägas om 
grönyteskötslen i form av ofta återkommande gräsklippning kan nedbringas 
på vissa arealer till ett färre antal tillfällen per växtsäsong och i så fall med 
slåtter. Likaså bör utredas mest fördelaktiga driftsformer för hela eller delar 
av kommunens grönyteskötsel, egen regi eller entreprenad. 

Före halvårsskiftet 2020 ska förvaltningen ha format en organisation och 
eventuell förändrad modell för hantering av kommunens fordonspark. 

Tekniska nämnden kommer med början hösten 2019 att avyttra fastigheter 
och byggnader som inte är nödvändiga för att tillgodose den kommunala 
verksamhetens behov. För detta behövs besked från kommunledningen om 
vilka lokaler som kan komma ifråga för försäljning. 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att översända de i tjänsteskrivelsen föreslagna 
effektiviseringsåtgärderna inför budgetarbete 2020 till kommunstyrelsens 
arbetsutskott som redovisning av lämnat uppdrag till tekniska nämnden.  

Plan- och byggnadsavdelningen 

Plan- och byggnadsavdelningen har valt att besvara kommunstyrelsens ar-
betsutskotts uppdrag med att föreslå en ändring av plan- och 
bygglovstaxan.  

Justeringen av taxan görs genom att justeringsfaktorn N i taxan från och 
med 2020-01-01 ändras från 0,8 till 0,9, medan taxan i övrigt bibehålles 
oförändrad. Detta innebär en genomsnittlig höjning med drygt 12 %.  

Justeringsfaktorn grundar sig på antalet invånare i kommunen. När taxan 
infördes föreslogs i SKL:s underlag att 0,8 skulle användas för kommuner 
med färre invånare än 20 000, 1,2 om kommunen har fler invånare än 50 
000 och 1 för kommuner med invånarantal däremellan. I SKL:s underlag 
sägs att kommunfullmäktige kan besluta att faktorn N ska vara lägre eller 
högre och kan grunda sitt beslut på invånarantal eller på andra faktorer 
exempelvis Sveriges kommuner och landstings kommungruppsindelning. 
Enligt den senaste indelningen tillhör Bjuv B4, pendlingskommun nära 
större storstad. 

Bjuvs läge, nära Helsingborg och en del av den expansiva 
Öresundsregionen, anser vi i sig motiverar en förändring av 
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justeringsfaktorn. Ett ytterligare motiv är kommunens planer på framtida 
expansion, bland annat genom utvecklingen av Sellebergaområdet i Bjuv 

Byggnadsnämndens beslut 
Byggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag om ändring av bygglov-
taxan innebärande att justeringsfaktorn N fastställs till 0,9 samt att 
överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande med stöd av Plan- 
och bygglagen 12:10. Förändringen gäller från och med 2020-01-01 

 
SD reserverar sig mot förvaltningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att besluta om ändring av bygglovstaxan innebärande att justeringsfaktorn N 
fastställs till 0,9. Förändringen gäller från och med 2020-01-01 samt i övrigt,  

att lämna redovisningen utan åtgärd. 

 

Ordförandes förslag till beslut 

Till Kommunfullmäktige: att besluta om ändring av bygglovstaxan 
innebärande att justeringsfaktorn N fastställs till 0,9. Förändringen gäller 
från och med 2020-01-01. 
Samt att överlämna redovisningen till Budgetberedningen 2020. 
. 

Proposition 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 
ordförandes förslag till beslut, och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
ordförandes förslag till beslut. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

Att föreslå kommunfullmäktige besluta om ändring av bygglovstaxan 
innebärande att justeringsfaktorn N fastställs till 0,9. Förändringen gäller 
från och med 2020-01-01. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna redovisningen till 
Budgetberedningen 2020. 
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Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-09-04, § 152 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

Att föreslå kommunfullmäktige besluta om ändring av bygglovstaxan 
innebärande att justeringsfaktorn N fastställs till 0,9. Förändringen gäller 
från och med 2020-01-01. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna redovisningen till 
Budgetberedningen 2020. 
 
 

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2019-09-11, § 136 

  

Yrkanden 

Anders Månsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om ändring av bygglovstaxan innebärande att 
justeringsfaktorn N fastställs till 0,9. Förändringen gäller från och med 2020-
01-01. 
 
   

 

Beslutet skickas till: 
Byggnadsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 

 
 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-19 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 102 Dnr 2019-00469  

Motion från Lisbeth Madsen (M): motion angående 
näringslivsråd 

Sammanfattning 

Moderaterna i Bjuv har lagt fram en motion angående näringslivsråd. I 

motionen yrkar Moderaterna på att kommunfullmäktige beslutar: 

Att bifalla Företagarnas önskan om att starta ett företagsråd mellan politiken 

och företagare. 

Att Företagsråd i Bjuvs kommun startar i januari 2020. 

att Företagsrådet utformas i samverkan med Företagarna, Svenskt 

Näringsliv och Småföretagarna på orten. 

Att kommunfullmäktige beslutar om att kommunfullmäktige bifaller 

motionen. 

   

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2020-06-18 
Motion, Lisbeth Madsen (M), 2019-11-26 

  

Ärendet 

Moderaterna i Bjuv har lagt fram en motion angående näringslivsråd i Bjuvs 
kommun. I motionen yrkas att kommunfullmäktige ska besluta att bifalla 
Företagarnas önskan om att starta ett företagsråd mellan politiken och 
företagare, att företagsrådet ska starta i januari 2020, att företagsrådet ska 
utformas i samverkan med Företagarna, Svenskt Näringsliv och 
småföretagarna på orten.   

I motionen hänvisas till ett möte med Företagarna i november 2019 där de 
har uttryckt önskemål om att starta ett gemensamt näringslivsråd i 
samverkan företag och politik. Moderaterna har undersökt hur det ser ut i 
närliggande kommuner och i motionen beskrivit hur näringslivsrådet i 
Svalövs kommun är uppbyggt och vilket syftet med rådet är. I motionen 
redovisas hur Svalövs kommun utser representanter i rådet och att 
företagsrepresentanterna ska representera ett brett urval av branscher som 
finns i kommunen. Vidare lyfts Höganäs fram i motionen som ett exempel 
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på en kommun som arbetar med att ha ett genomgående näringslivstänk i 
hela organisationen.  

Sedan motionen lades har det politiska styret i Bjuvs kommun börjat planera 
för att inrätta ett näringslivsråd, i syfte att intensifiera kontakterna mellan 
kommunen och det lokala näringslivet. Ett nytt uppdrag som kommunalråd 
på halvtid har inrättats. En av uppgifterna för det nya kommunalrådet är att 
öka kontaktytorna med det lokala näringslivet och vara drivande i frågan om 
att inrätta ett näringslivsråd. Ett förslag till Näringslivsprogram för Bjuvs 
kommun 2020-2023 har vidare tagits fram och är för närvarande ute på 
remiss. De önskemål och idéer som förs fram i motionen kan beaktas i det 
fortsatta och intensifierade arbetet med näringslivsfrågor som pågår i 
kommunen. 

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår att motionen ska anses vara besvarad. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses vara besvarad. 
   

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-08-12, § 127 
  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska 
anses vara besvarad. 
 
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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Svar på motion från Lisbeth Madsen (M): motion 
angående näringslivsråd 

 

Sammanfattning av ärendet 

Moderaterna i Bjuv har lagt fram en motion angående näringslivsråd. I 

motionen yrkar Moderaterna på att kommunfullmäktige beslutar: 

Att bifalla Företagarnas önskan om att starta ett företagsråd mellan politiken 

och företagare. 

Att Företagsråd i Bjuvs kommun startar i januari 2020. 

att Företagsrådet utformas i samverkan med Företagarna, Svenskt 

Näringsliv och Småföretagarna på orten. 

Att kommunfullmäktige beslutar om att kommunfullmäktige bifaller 

motionen. 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2020-06-18 
Motion, Lisbeth Madsen (M), 2019-11-26 

  

Ärendet 

Moderaterna i Bjuv har lagt fram en motion angående näringslivsråd i Bjuvs 
kommun. I motionen yrkas att kommunfullmäktige ska besluta att bifalla 
Företagarnas önskan om att starta ett företagsråd mellan politiken och 
företagare, att företagsrådet ska starta i januari 2020, att företagsrådet ska 
utformas i samverkan med Företagarna, Svenskt Näringsliv och 
småföretagarna på orten.   

I motionen hänvisas till ett möte med Företagarna i november 2019 där de 
har uttryckt önskemål om att starta ett gemensamt näringslivsråd i 
samverkan företag och politik. Moderaterna har undersökt hur det ser ut i 
närliggande kommuner och i motionen beskrivit hur näringslivsrådet i 
Svalövs kommun är uppbyggt och vilket syftet med rådet är. I motionen 
redovisas hur Svalövs kommun utser representanter i rådet och att 
företagsrepresentanterna ska representera ett brett urval av branscher som 
finns i kommunen. Vidare lyfts Höganäs fram i motionen som ett exempel 
på en kommun som arbetar med att ha ett genomgående näringslivstänk i 
hela organisationen.  

Sedan motionen lades har det politiska styret i Bjuvs kommun börjat planera 
för att inrätta ett näringslivsråd, i syfte att intensifiera kontakterna mellan 
kommunen och det lokala näringslivet. Ett nytt uppdrag som kommunalråd 
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på halvtid har inrättats. En av uppgifterna för det nya kommunalrådet är att 
öka kontaktytorna med det lokala näringslivet och vara drivande i frågan om 
att inrätta ett näringslivsråd. Ett förslag till Näringslivsprogram för Bjuvs 
kommun 2020-2023 har vidare tagits fram och är för närvarande ute på 
remiss. De önskemål och idéer som förs fram i motionen kan beaktas i det 
fortsatta och intensifierade arbetet med näringslivsfrågor som pågår i 
kommunen. 

Ordförandes förslag till beslut 

 -   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Lisbeth Madsen (M) 
Diariet 
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§ 103 Dnr 2020-00384  

Förändringar i styrande dokument för att delta i 
sammanträden med fullmäktige mm på distans 

Sammanfattning 

Den pågående spridningen av virus som orsakar Covid-19 har aktualiserat 
frågor om möjligheten att hålla politiska möten med deltagande på distans 
och vilka rättsliga förutsättningar som i så fall måste vara uppfyllda. 
Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att utreda vilka förändringar 
som eventuellt krävs i kommunfullmäktiges arbetsordning respektive i 
reglementet för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer, för att juridiskt möjliggöra deltagande på 
distans vid sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, övriga 
nämnder och utskott. 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse kanslichef Julia Pietrek, 2020-07-16 
Kommunfullmäktiges arbetsordning (revideringsförslag gulmarkerade) 
PM från SKR version 6 2020-05-04 ”Sammanträden med fullmäktige, 
nämnder och styrelser mm. i kommun, region och kommunalförbund under 
spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19”. 
  

Ärendet 

Den pågående spridningen av virus som orsakar Covid-19 har aktualiserat 
frågor om möjligheten att hålla politiska möten med deltagande på distans 
och vilka rättsliga förutsättningar som i så fall måste vara uppfyllda. 
Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att utreda vilka förändringar 
som eventuellt krävs i kommunfullmäktiges arbetsordning respektive i 
reglementet för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer, för att juridiskt möjliggöra deltagande på 
distans vid sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, övriga 
nämnder och utskott. 

Enligt 5 kap. 16 § första stycket kommunallagen, KL, får ledamöter delta i 
fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. 
Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid 
samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och 
delta på lika villkor. Om deltagande på distans tillåts, ska enligt 5 kap. 72 § 
KL bestämmelse om detta tas in i arbetsordningen.  
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Förutsatt att fullmäktige fattat beslut om att distansdeltagande ska vara 
tillåtet måste därutöver ett antal tekniska förutsättningar vara uppfyllda för 
att den distansdeltagande ledamoten ska anses vara närvarande vid 
sammanträdet i rent juridisk mening. En utredning kring vilka tekniska 
åtgärder som behöver vidtas är pågående. Även frågor gällande 
hanteringen av sekretesskyddade uppgifter måste beaktas.  

För att rent juridiskt möjliggöra deltagande på distans vid 
kommunfullmäktiges möten föreslår kommunstyrelsens förvaltning att en ny 
9 § läggs in i arbetsordningen. Bestämmelsen föreslås ha följande lydelse:  

9 § Deltagande på distans 

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 
och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju dagar före 
sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om 
närvaro får ske på distans. 

 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår vidare med anledning av Covid-19 
ett tillägg i 8 § i kommunfullmäktiges arbetsordning som innebär att 
fullmäktige får sammanträda antingen i Varagårdsskolans aula eller i 
Foodhills samlingslokal. Under våren har fullmäktige vid några tillfällen 
sammanträtt i Foodhills samlingslokal då den erbjuder större möjligheter till 
social distansering mellan ledamöterna. Då det i nuläget är oklart hur länge 
det kan vara aktuellt med åtgärder för att minimera risken för smittspridning 
föreslår förvaltningen att möjligheten att använda den lokalen skrivs in i 
arbetsordningen. 8 § i arbetsordningen föreslås ha följande lydelse:  

8 §  

Fullmäktige sammanträder antingen i aulan, Varagårdsskolan Bjuv eller i 
Foodhills samlingslokal i Bjuv. 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan 
plats för ett visst sammanträde. 

 

Deltagande på distans vid möten i nämnder och utskott 

Fullmäktige kan besluta att införa möjlighet för distansdeltagande för 
nämndledamöter enligt 6 kap. 24 § första stycket KL. Enligt 6 kap. 44 § KL 
ska fullmäktige anta reglementen om nämndernas verksamhet och 
arbetsformer. Bjuvs kommun har redan genom tidigare beslut infört 
möjligheten att delta på distans vid nämndsmöten. I 11 § i reglementet för 
kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma bestämmelser och 
arbetsformer anges följande:  

Sammanträde på distans   



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (6) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-19 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

11 § Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda 
med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga 
rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska 
vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, 
bild eller ljud.   

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 14 arbetsdagar i förväg 
anmäla detta till styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om 
närvaro får ske på distans.   

Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om 
deltagande på distans i styrelsen/nämnden.   

Frågan nu är om det krävs ytterligare reglering i reglementet för att 
möjliggöra deltagande på distans vid utskottssammanträden.   

Kommunallagen innehåller inga specifika regler om deltagande på distans 
vid sammanträden med utskott. Motiven till bestämmelserna om 
distansdeltagande innehåller heller ingenting i ämnet. Det finns inte något 
uttryckligt förbud mot distansdeltagande i utskott, även om frågan inte är 
rättsligt prövad.  

SKR har i pm 2020-05-04 ”Sammanträden med fullmäktige, nämnder och 
styrelser mm. i kommun, region och kommunalförbund under spridningen av 
det virus som orsakar sjukdomen covid-19” gjort bedömningen att 
distansdeltagande i nämndutskott bör kunna ske om fullmäktige har gett 
nämnderna rätt att tillämpa distansdeltagande enligt 6 kap. 24 § KL. SKR 
skriver att utskott rent hierarkiskt är organiserade inom en nämnd. Utskottet 
själv kan därmed inte besluta om att hålla sammanträden på distans. Men 
att fullmäktige har gett nämnderna rätt att tillämpa distansdeltagande är 
tillräckligt för att nämnden ska få besluta om att tillåta deltagande på distans 
vid utskottssammanträde.  

Med utgångspunkt i SKR:s pm gör kommunstyrelsens förvaltning 
bedömningen att reglementet är tillräckligt och inte behöver kompletteras.  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
revidering av arbetsordningen och att arbetsordningens 8-9 §§ från och med 
2020-09-15 ska ha följande lydelse: 

8 §  

Fullmäktige sammanträder antingen i aulan, Varagårdsskolan Bjuv eller i 
Foodhills samlingslokal i Bjuv. 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan 
plats för ett visst sammanträde. 

9 § Deltagande på distans 
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Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 
och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju dagar före 
sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om 
närvaro får ske på distans.   

 

Komplettering 

I Reglemente för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer § 11, andra stycket, ändras formuleringen 
till: 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju arbetsdagar i förväg 

anmäla detta till styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om 

närvaro får ske på distans.   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna revidering av arbetsordningen och 
att arbetsordningens 8-9 §§ från och med 2020-09-15 ska ha följande 
lydelse: 

8 §  

Fullmäktige sammanträder antingen i aulan, Varagårdsskolan Bjuv eller i 
Foodhills samlingslokal i Bjuv. 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan 
plats för ett visst sammanträde. 

9 § Deltagande på distans 

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 
och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju dagar före 
sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om 
närvaro får ske på distans.   

 
Reglemente för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer § 11, andra stycket, ändras formuleringen 
till: 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5 (6) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-19 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju arbetsdagar i förväg 

anmäla detta till styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om 

närvaro får ske på distans.   

   

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-08-12, § 128 
 
 

Yrkande 

Urban Berglund (KD) yrkar att texten i 9 § ändras från ”sju dagar” till ”sju 
kalenderdagar”, samt  

att texten i §11, andra stycket, ändras från ”sju arbetsdagar” till ”sju 
kalenderdagar”. 

  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
revidering av arbetsordningen och att arbetsordningens 8-9 §§ från och med 
2020-09-15 ska ha följande lydelse: 

8 §  

Fullmäktige sammanträder antingen i aulan, Varagårdsskolan Bjuv eller i 
Foodhills samlingslokal i Bjuv. 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan 
plats för ett visst sammanträde. 

9 § Deltagande på distans 

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 
och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju kalenderdagar före 
sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om 
närvaro får ske på distans.   

 
Reglemente för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer § 11, andra stycket, ändras formuleringen 
till: 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju kalenderdagar i förväg 

anmäla detta till styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om 

närvaro får ske på distans.   

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6 (6) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-19 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Julia Pietrek, kanslichef 
julia.pietrek@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-07-16 
Referens 

KS 2020-00384 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Förändringar i styrande dokument för att delta i 
sammanträden med fullmäktige mm på distans 

 

Sammanfattning av ärendet 

Den pågående spridningen av virus som orsakar Covid-19 har aktualiserat 
frågor om möjligheten att hålla politiska möten med deltagande på distans 
och vilka rättsliga förutsättningar som i så fall måste vara uppfyllda. 
Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att utreda vilka förändringar 
som eventuellt krävs i kommunfullmäktiges arbetsordning respektive i 
reglementet för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer, för att juridiskt möjliggöra deltagande på 
distans vid sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, övriga 
nämnder och utskott. 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kanslichef Julia Pietrek, 2020-07-16 
Kommunfullmäktiges arbetsordning (revideringsförslag gulmarkerade) 
PM från SKR version 6 2020-05-04 ”Sammanträden med fullmäktige, 
nämnder och styrelser mm. i kommun, region och kommunalförbund under 
spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19”. 
  

 

Ärendet 

Den pågående spridningen av virus som orsakar Covid-19 har aktualiserat 
frågor om möjligheten att hålla politiska möten med deltagande på distans 
och vilka rättsliga förutsättningar som i så fall måste vara uppfyllda. 
Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att utreda vilka förändringar 
som eventuellt krävs i kommunfullmäktiges arbetsordning respektive i 
reglementet för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer, för att juridiskt möjliggöra deltagande på 
distans vid sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, övriga 
nämnder och utskott. 

Enligt 5 kap. 16 § första stycket kommunallagen, KL, får ledamöter delta i 
fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. 
Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid 
samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och 
delta på lika villkor. Om deltagande på distans tillåts, ska enligt 5 kap. 72 § 
KL bestämmelse om detta tas in i arbetsordningen.  

Förutsatt att fullmäktige fattat beslut om att distansdeltagande ska vara 
tillåtet måste därutöver ett antal tekniska förutsättningar vara uppfyllda för 
att den distansdeltagande ledamoten ska anses vara närvarande vid 
sammanträdet i rent juridisk mening. En utredning kring vilka tekniska 
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åtgärder som behöver vidtas är pågående. Även frågor gällande 
hanteringen av sekretesskyddade uppgifter måste beaktas.  

För att rent juridiskt möjliggöra deltagande på distans vid 
kommunfullmäktiges möten föreslår kommunstyrelsens förvaltning att en ny 
9 § läggs in i arbetsordningen. Bestämmelsen föreslås ha följande lydelse:  

9 § Deltagande på distans 

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 
och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju dagar före 
sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om 
närvaro får ske på distans. 

 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår vidare med anledning av Covid-19 
ett tillägg i 8 § i kommunfullmäktiges arbetsordning som innebär att 
fullmäktige får sammanträda antingen i Varagårdsskolans aula eller i 
Foodhills samlingslokal. Under våren har fullmäktige vid några tillfällen 
sammanträtt i Foodhills samlingslokal då den erbjuder större möjligheter till 
social distansering mellan ledamöterna. Då det i nuläget är oklart hur länge 
det kan vara aktuellt med åtgärder för att minimera risken för smittspridning 
föreslår förvaltningen att möjligheten att använda den lokalen skrivs in i 
arbetsordningen. 8 § i arbetsordningen föreslås ha följande lydelse:  

8 §  

Fullmäktige sammanträder antingen i aulan, Varagårdsskolan Bjuv eller i 
Foodhills samlingslokal i Bjuv. 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan 
plats för ett visst sammanträde. 

 

Deltagande på distans vid möten i nämnder och utskott 

Fullmäktige kan besluta att införa möjlighet för distansdeltagande för 
nämndledamöter enligt 6 kap. 24 § första stycket KL. Enligt 6 kap. 44 § KL 
ska fullmäktige anta reglementen om nämndernas verksamhet och 
arbetsformer. Bjuvs kommun har redan genom tidigare beslut infört 
möjligheten att delta på distans vid nämndsmöten. I 11 § i reglementet för 
kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma bestämmelser och 
arbetsformer anges följande:  

Sammanträde på distans   

11 § Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda 
med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga 
rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska 
vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, 
bild eller ljud.   

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 14 arbetsdagar i förväg 
anmäla detta till styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om 
närvaro får ske på distans.   

Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om 
deltagande på distans i styrelsen/nämnden.   
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Frågan nu är om det krävs ytterligare reglering i reglementet för att 
möjliggöra deltagande på distans vid utskottssammanträden.   

Kommunallagen innehåller inga specifika regler om deltagande på distans 
vid sammanträden med utskott. Motiven till bestämmelserna om 
distansdeltagande innehåller heller ingenting i ämnet. Det finns inte något 
uttryckligt förbud mot distansdeltagande i utskott, även om frågan inte är 
rättsligt prövad.  

SKR har i pm 2020-05-04 ”Sammanträden med fullmäktige, nämnder och 
styrelser mm. i kommun, region och kommunalförbund under spridningen av 
det virus som orsakar sjukdomen covid-19” gjort bedömningen att 
distansdeltagande i nämndutskott bör kunna ske om fullmäktige har gett 
nämnderna rätt att tillämpa distansdeltagande enligt 6 kap. 24 § KL. SKR 
skriver att utskott rent hierarkiskt är organiserade inom en nämnd. Utskottet 
själv kan därmed inte besluta om att hålla sammanträden på distans. Men 
att fullmäktige har gett nämnderna rätt att tillämpa distansdeltagande är 
tillräckligt för att nämnden ska få besluta om att tillåta deltagande på distans 
vid utskottssammanträde.  

Med utgångspunkt i SKR:s pm gör kommunstyrelsens förvaltning 
bedömningen att reglementet är tillräckligt och inte behöver kompletteras.  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
revidering av arbetsordningen och att arbetsordningens 8-9 §§ från och med 
2020-09-15 ska ha följande lydelse: 

8 §  

Fullmäktige sammanträder antingen i aulan, Varagårdsskolan Bjuv eller i 
Foodhills samlingslokal i Bjuv. 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan 
plats för ett visst sammanträde. 

9 § Deltagande på distans 

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 
och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju dagar före 
sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om 
närvaro får ske på distans.   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Kanslichef 
Kommunsekreterare 
Diariet 
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Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller 

bestämmelserna i denna arbetsordning. 

 

Antalet ledamöter 

1 § 

Fullmäktige har 31 ledamöter. 

 

Presidium   

2 § 

De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland 

ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande (presidium). 

Presidievalen ska förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av 

december. 

Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen.  

Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 

sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.  

 

3 § 

Till dess att val av presidie har förrättats, tjänstgör som ordförande den som varit 

ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem 

vara ålderspresident.  

 

4 § 

Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin 

presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för 

återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. 

Om samtliga i presidiet är förhindrade att fullgöra uppdraget, fullgör 

ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

  



 

 

 

Tid och plats för sammanträden  

5 § 

 

Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i juli. För varje år 

bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. 

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda 

fullmäktige första gången tidigast den 15 oktober. 

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter 

samråd med kommunstyrelsens presidium. 

 

6 § 

Sammanträde ska hållas om styrelsen eller minst en tredjedel av fullmäktiges 

ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. 

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd 

med vice ordförandena. 

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska 

innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra 

sammanträdet. 

 

7 § 

Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena 

ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden 

för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot 

och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på 

kommunens anslagstavla. 

 

8 § 

Fullmäktige sammanträder antingen i aulan, Varagårdsskolan Bjuv eller i Foodhills 

samlingslokal Bjuv. 

 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för 

ett visst sammanträde. 



 

 

9 § Deltagande på distans 

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 

höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju dagar före sammanträdet 

anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 

distans. 

 

Tillkännagivande av sammanträdena 

10 §  

Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och 

uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträde ska 

tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. 

Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före 

sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen skickas via e-post, 

om inte särskilda skäl talar emot.  

I 5 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser om brådskande ärenden.  

 

 

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 

11 § 

Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 

sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.  

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 

sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant 

fall beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet ska fortsätta. 

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett 

tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte 

utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och 

ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för 

det fortsatta sammanträdet. 

 

Ärenden och handlingar till sammanträde  



 

 

12 § 

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska 

behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. 

13 § 

Kommunstyrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller 

yttranden i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot 

och ersättare före sammanträdet. 

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter 

och ersättare före sammanträdet. 

Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt.  

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i 

sammanträdeslokalen under sammanträdet. 

Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det 

sammanträde vid vilket de avses bli ställda. 

 

Anmälan om hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare  

14 § 

En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i del av ett 

sammanträde ska snarast anmäla detta till i första hand gruppledaren och i andra 

hand kommunsekreteraren. Ordföranden eller sekreteraren underrättar den ersättare 

som står i tur att tjänstgöra. 

 

15 § 

Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder 

uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar 

ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 

 

16 § 

Det som sagts om ledamot i 13 och 14 §§ gäller också för ersättare, som kallats till 

tjänstgöring. 

 

17 § 

Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 

tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl 

för det bör inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. 



 

 

Upprop  

18 § 

En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas 

tillgänglig under hela sammanträdet. 

 

I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop ska 

också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när 

ordföranden anser att det behövs.  

 

Protokolljusterare  

19 § 

Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 

sammanträdet. 

Sedan upprop har skett enligt 17 § väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans 

med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall 

biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. 

 

Turordning för handläggning av ärendena  

20 § 

Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 

tillkännagivandet. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller 

flera ärenden. 

Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som 

inte finns med i tillkännagivandet. 

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 

sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. 

 

Yttranderätt vid sammanträdena  

21 § 

Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vars 

verksamhetsområde ett ärende berör får delta i överläggningen i ärendet. 

Ordföranden i en nämnd eller styrelse eller någon annan som besvarar en  

interpellation eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med anledning av 

svaret. 



 

 

Styrelsens ordförande för ett kommunalt bolag när fullmäktige behandlar ett ärende 

som rör förhållanden i bolaget respektive ordförande i ett kommunalförbund som 

kommunen är med i, vid interpellation eller fråga.  

 

22 § 

Fullmäktiges presidium samt en ledamot från oppositionen ansvarar för revisionens 

budget- och ansvarsprövning, fullmäktiges revisionsgrupp. 

Kommunens revisorer får delta i överläggning när fullmäktige behandlar 

delårsrapporten, årsredovisningen och revisionsberättelsen. 

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende 

som berör revisorernas granskning eller egen förvaltning. 

Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av 

revisionsberättelsen. 

Förtroendevald som inte är ledamot men mot vilken anmärkning riktas får delta i 

överläggningarna när revisionsberättelsen över den verksamhet som den 

förtroendevalde ansvarar för behandlas. 

Ordförande och vice ordförande i en nämnd får delta i överläggningarna när 

revisionsberättelsen över verksamheten i den egna nämnden behandlas. 

Revisorerna får väcka ärende i kommunfullmäktige om ärendet gäller förvaltning som 

har samband med revisionsuppdraget. 

 

23 § 

Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det 

behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnder och styrelser, 

revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid 

sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 

Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice 

ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice 

ordföranden i den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande 

kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena.  

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med 

vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar 

på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 

  



 

 

 

24 § 

Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. Fullmäktiges sekreterare 

får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena. 

Som sekreterare i kommunfullmäktige och dess valberedning tjänstgör den vid 

kommunstyrelsens kanslienhet anställde kommunsekreterare eller, vid förhinder för 

denne, annan kommunalrättsligt kunnig handläggare inom kommunen, som anvisas 

av kommundirektören. 

 

Talarordning och ordning vid sammanträdena  

25 § 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han 

eller hon har anmält sig och blivit uppropad. 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till inlägg på 

högst två minuter för två replikskiften med anledning av vad en talare anfört. Inlägget 

görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget 

framställs. 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter 

tillsägelse av ordföranden får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen 

avbryta en talare under hans eller hennes anförande. 

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter 

tillsägelse. 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller 

upplösa sammanträdet. 

 

Yrkanden  

26 § 

När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 

igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de 

har uppfattats korrekt. 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något 

yrkande ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. 

Den ledamot eller tjänstgörande ersättare som har framställt ett yrkande ska avfatta 

det skriftligt. 

  



 

 

 

Deltagande i beslut  

27 § 

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 

ordföranden, innan beslutet fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 

fullmäktige fattar det med acklamation. 

 

Omröstningar  

28 § 

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har 

utsetts att justera protokollet. 

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. 

Uppropet sker enligt uppropslistan. 

Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 

Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra 

eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning ska en ny omröstning 

genomföras omedelbart. 

 

29 § 

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som 

valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig om den: 

upptar namnet på någon som inte är valbar 

upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas 

upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämning av proportionellt valsätt. 

För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

  



 

 

 

Motioner  

30 § 

En motion ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter. En motion 

får inte ta upp ämnen av olika slag. En motion väcks genom att den ges in till 

styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige. 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 

sammanträde. 

Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 

Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

En motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 

motionen väcktes. 

 

Medborgarförslag  

31 §  

Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige 

(medborgarförslag). Ett medborgarförslag  

- ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer.  

- ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer.  

- får inte ta upp ämnen av olika slag.  

- väcks genom att det lämnas in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med 

fullmäktige.  

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom 

fullmäktiges befogenhetsområde. 

 Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i 

ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i 

fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet till 

en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige. 

 Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 

förslaget väcktes. När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska 

förslagsställaren underrättas. Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år 

redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras 

på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

  



 

 

 

Företagens initiativrätt 

32 §  

Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka ärenden i 

fullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta 

ställning till.  

 

Interpellationer  

33 § 

En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 

Den bör ges in till kommunstyrelsens kansli 2 dagar före det sammanträde vid vilket 

ledamoten avser att ställa den. 

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren 

tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast 

efter det då interpellationen ställdes. 

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar 

kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet av 

sammanträdet. 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före den 

sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 2 kap. 2-6 

§§ KL, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av 

fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen. 

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av 

interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i annan nämnd i ett 

kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har 

särskilda förutsättningar att besvara interpellationen. 

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på 

interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet 

eller inte. 

Interpellation eller fråga får besvaras även om färre ledamöter än hälften är 

närvarande.  

  



 

 

 

Frågor  

34 § 

En fråga ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 

Den skall ges in till kommunstyrelsens kansli två dagar före det sammanträde vid 

vilket ledamoten avser att ställa den. 

Vad som sägs i 32 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver 

dock inte vara skriftligt. 

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

 

Beredning av ärendena  

35 § 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden 

som fullmäktige ska behandla ska beredas. 

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om 

remiss av sådana ärenden. 

På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de 

fullmäktigeärenden som kommit in efter det närmast föregående ordinarie 

sammanträdet samt de beslut om beredning och remiss av sådana ärenden som har 

fattats. 

 

Återredovisning från nämnderna 

36 §  

Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning 

av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i 

respektive nämnds reglemente. 

 

Beredning av revisorernas budget  

37 §  

Presidiet bereder revisorernas budget. 

 

  



 

 

 

Valberedning 

38 § 

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 

valberedning för den löpande mandatperioden. 

Valberedningen består av 9 ledamöter och lika många ersättare. 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande, en 1:e vice 

ordförande och en 2:e vice ordförande för den tid som de har valts att vara 

ledamöter. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 

behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller 

fyllnadsval som inte är ordförandeval. 

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående 

beredning. 

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

 

Justering av protokoll  

39 § 

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, 

justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av 

förhandlingarna som han eller hon har lett. 

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den. 

 

Reservation 

40 § 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 

sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 

reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast 

under den sammanträdesdag beslutet fattades. 

  



 

 

 

Expediering och publicering  

41 § 

Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som 

berörs av besluten i protokollet. Kommunens förtroendevalda revisorer och 

kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges alltid möjlighet att läsa 

kommunfullmäktiges protokoll digitalt.  

Uppropslista/voteringslista ska bifogas kommunfullmäktiges protokoll. 

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser 

och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige 

beslutar annat. 

 

42 § 

Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad 

som föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på 

kommunens/landstingets anslagstavla i den utsträckning hinder ej möter på grund av 

lag eller annan författning. 
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1 Sammanfattning 

SKR har fått många frågor om förutsättningarna för deltagande på distans i 

sammanträden med fullmäktige eller nämnder och om mötesoffentligheten vid 

fullmäktigesammanträden m.m. SKR har därför sammanställt en promemoria i syfte 

att besvara flera av de uppkomna frågorna. Sammanfattningsvis framkommer följande 

av promemorian 

• Det är möjligt för ledamöter att delta i sammanträden med fullmäktige, styrelse 

nämnder och styrelser på distans, under förutsättning att fullmäktige fattat beslut 

om detta. 

• Distansdeltagande ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett 

sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika 

villkor. 

• Deltagande på distans bör ses som ett komplement till fysiskt deltagande i fysiska 

möten, oavsett vilket organ det gäller. I nuvarande situation kan det däremot anses 

motiverat att använda möjligheten mer än i ett normalläge. 

• Sammanträden med fullmäktige, styrelse och nämnder ska alltid äga rum på en 

fysisk plats och enskilda ledamöter kan, istället för att närvara i lokalen, begära att 

få delta på distans. 

• Om fullmäktige väl har fattat beslut om möjligheten att delta på distans, är det som 

regel ordföranden som har att avgöra om närvaro får ske på distans vid visst 

sammanträde.  

• Det är inte rättsligt prövat om alla deltagare i ett nämnd- eller styrelsesammanträde 

kan delta på distans samtidigt. Den som leder sammanträdet måste däremot alltid 

finnas på plats i lokalen där det fysiska mötet äger rum. 

• Det finns inte möjlighet att hindra åhörare från att närvara vid 

fullmäktigesammanträden med hänvisning till risk för smittsprittning. 

• Ordföranden ansvarar för att ordningen vid fullmäktiges sammanträden 

upprätthålls. I det ansvaret ligger att tillämpliga föreskrifter följs, exempelvis 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Om någon inte följer de anvisningar som 

ordföranden kan komma att utfärda med anledning av en sådan föreskrift, och inte 

rättar sig efter tillsägelse, bör den störande personen kunna utvisas ur 

sammanträdeslokalen. Detsamma bör anses gälla den som uppvisar symptom på 

sjukdomen covid-19. 

• Det är inget som hindrar att kommuner, regioner och kommunalförbund anordnar 

t.ex. webbsändningar från sammanträden och uppmuntrar allmänheten att följa 

sammanträden på distans snarare än genom fysiskt deltagande med hänsyn till 

intresset av att förebygga smittspridning. 

• En nämnd eller fullmäktigeberedning som har beslutat att dess sammanträden ska 

vara offentliga kan när som helst besluta att de inte längre ska vara det. 
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• Det av regeringen meddelade förbudet mot allmänna sammankomster med mer än 

50 deltagare påverkar inte möjligheterna eller förutsättningarna för att hålla 

kommunala sammanträden. 

• Juridiska frågor med anledning av denna promemoria kan i första hand ställas till 

Lena Dalman, Johan Larsson, Helena Linde eller Staffan Wikell på avdelningen 

för juridik. De nås enklast genom SKR:s kontaktcenter, 08-452 70 00 eller 

info@skr.se. 

 

2 Bakgrund och frågeställningar 

Med anledning av spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 i Sverige 

har frågor om möjligheten att hålla fullmäktigesammanträden utan möjlighet för 

allmänheten att närvara inkommit till förbundet. Det har också kommit många frågor 

som rör möjligheterna att hålla kommunala sammanträden på distans eller att 

genomföra dem ”per capsulam”.  

I denna promemoria redogörs för möjligheterna för förtroendevalda att delta i 

sammanträden på distans och för vilka möjligheter som finns för att begränsa tillträdet 

till fullmäktigesammanträden i kommun, region och kommunalförbund. Även vissa 

andra frågor kommenteras.  

Motsvarande information avseende beslutsfattande i kommunala bolag finns på SKR:s 

hemsida.1 När kommunen i egenskap av aktieägare fattar beslut om hur 

bolagsstämman ska genomföras och om instruktioner till sitt ombud på stämman 

gäller de regler för beslutsfattandet i fullmäktige och nämnder som vi redogör för i 

denna promemoria. 

Folkhälsomyndigheten har den 1 april 2020 utfärdat föreskrifter och allmänna råd om 

allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12) vilka gäller för 

kommunal verksamhet.2  

Utöver detta har myndigheten publicerat rekommendationer och underlag om 

riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19 och 

om allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken, som bör kunna tjäna som 

vägledning även vid kommunala sammanträden.3  

 
1 https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/beslutsfattandeikommunalabolag.32446.html. 

2 https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-202012/ 

3 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-

19/information-till-arrangorer-av-evenemang/ 

 

mailto:info@skr.se
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/beslutsfattandeikommunalabolag.32446.html
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-202012/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/
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3 Distansdeltagande vid kommunala sammanträden – 

generella förutsättningar 

3.1 Distansdeltagande är inte en ersättning för fysiska 

sammanträden 

I den rådande situationen har det uppstått ett behov av att utreda de rättsliga gränserna 

för deltagande på distans vid kommunala sammanträden. En ökad användning av 

distansdeltagande kan sägas utgöra en del i det kommunala arbetet med att omsätta 

Folkhälsomyndighetens nyligen beslutade föreskrifter och allmänna råd om allas 

ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12) i praktiken. 

Föreskriften och de allmänna råden gäller t.o.m. 31 december 2020, men kan komma 

att upphävas eller ändras tidigare än så beroende på hur den nuvarande situationen 

utvecklas. 

Enligt föreskrifterna ska alla verksamheter i Sverige (inklusive kommuner, 

kommunala verksamheter och regioner) säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för 

att undvika smittspridning av covid-l9 utifrån rekommendationer från 

Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare. En myndighetsföreskrift är tvingande. 

Till föreskriften hör allmänna råd. Ett allmänt råd anger hur någon kan eller bör 

handla för att uppfylla den tvingande föreskriften som det allmänna rådet är kopplat 

till. I detta fall handlar det om sex olika typer av åtgärder som en verksamhet kan 

vidta för att förhindra smittspridning 

De allmänna råden innehåller en b.la. uttrycklig uppmaning till verksamheter att hålla 

digitala möten och att undvika att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler. 

I kommunala och regionala verksamheter är utgångspunkten att sammanträden med 

fullmäktige, nämnder, styrelser etc. sker i fysisk form.4 I det avseendet har de senaste 

decenniernas tekniska utveckling i princip inte gjort några avtryck på det kommunala 

beslutsfattandet.5 Snarare har det fysiska mötets betydelse för den kommunala 

demokratins funktion istället lyfts fram och betonats i flera sammanhang.6 

Vi vill betona vikten av att distansdeltagande är ett komplement till fysiska möten,7 

även om möjligheten just nu behöver utnyttjas i större utsträckning än normalt.  

 

 
4 Särskilt vad gäller fullmäktige är principen att folkrepresentationens förhandlingar ska vara offentliga 

fundamental i ett demokratiskt statsskick, prop. 1973:90 s. 520. 
5 SOU 2012:30, Vital kommunal demokrati s. 88. 

6 SOU 2001:148, Att vara med på riktigt s. 210 f. Dalman m.fl., Kommunallagen med kommentarer och 

praxis, 5:e uppl. 2011 s. 327. Se även Kastberg, Kommunallagen – en kommentar, 1 uppl. 2017 s. 80 

samt 100. SOU 2001:148 s. 210 f., SOU 2012:30 s. 106 samt prop. 2013/14:5 s. 34. 

7 Prop. 2013/14:5 s. 34. 
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3.2 Förutsättningar för att en distansdeltagande ledamot ska 

anses vara närvarande vid ett sammanträde med 

fullmäktige, styrelsen eller en nämnd 

Enligt 5 kap. 16 § första stycket kommunallagen, KL, får ledamöter delta i fullmäktiges 

sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Om deltagande på distans 

tillåts, ska bestämmelse om detta tas in i arbetsordningen, 5 kap. 72 § tredje stycket. 

Fullmäktige kan också besluta att införa motsvarande möjlighet för nämndledamöter, 6 

kap. 24 § första stycket KL. Hur sådana beslut kan utformas framgår av 3.3 och 3.4. 

Möjligheten att delta i ett sammanträde på distans utgör, som tidigare angetts, ett 

komplement till fysiskt deltagande. I förarbetena skriver regeringen följande8 

Regeringen instämmer i den synpunkt som framförs av flera remissinstanser, bl.a. Lunds 

kommun och Solna kommun, nämligen att det fysiska mötet är viktigt. När ledamöterna 

möts fysiskt för sammanträde ger det även tillfälle till informella kontakter och 

åsiktsutbyten utanför sammanträdets ram, vilket är värdefullt för fullmäktiges och 

nämndernas arbete. Deltagande på distans bör därför i första hand betraktas som ett 

komplement som ger möjlighet till ett deltagande i beslutsfattandet som annars inte hade 

kommit till stånd alls.  

Lagtexten innehåller dock ingen begränsning av antalet deltagare på distans. Frågan 

är, såvitt känt, inte rättsligt prövad. 

Förutsatt att fullmäktige fattat beslut om att distansdeltagande ska vara tillåtet måste 

därutöver ett antal tekniska förutsättningar vara uppfyllda för att den distansdeltagande 

ledamoten ska anses vara närvarande vid sammanträdet i rent juridisk mening.  (Se 5 

kap. 16 § andra och tredje styckena resp. 6 kap. 24 § första stycket andra meningen samt 

andra stycket KL.) Kraven behandlas under separata underrubriker i det nedanstående.  

Deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid9 

Kraven i denna del innebär att 

• det krävs både ljud- och bildöverföring i realtid och åt båda hållen – samtliga 

deltagare ska kunna se och höra varandra.  

• det är inte tillräckligt att de som är närvarande i sammanträdeslokalen kan se 

den distansdeltagande ledamoten.  

• den distansdeltagande måste kunna se samtliga andra deltagare.  

• om flera ledamöter deltar på distans måste de kunna se varandra. 

 

  

 
8 Prop. 2013/14:5 s. 34. 

9 A. prop. s. 98 samt prop. 2016/17:171 s. 334. 
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Samtliga deltagare ska kunna se och höra varandra och delta på lika villkor10 

Kraven i denna del innebär att 

• ljud- och bildöverföringen måste vara stabil och av hög kvalitet. och 

• den som deltar på distans måste även ha möjlighet att ta del av handlingar som 

delas ut vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall 

avgörandet sker genom omröstning. 

3.2.1 Slutsatser 

Kravet på att samtliga deltagare ska kunna och höra varandra och delta på lika villkor 

bör inte anses innebära att den eller de distansdeltagande ledamöterna hela tiden ser 

alla andra ledamöter eller närvarande i realtid eftersom det typiskt sett inte är fallet vid 

fysiskt deltagande vid ett sammanträde. Normalt vänder sig ledamöter och andra 

deltagare/åhörare mot den som talar för tillfället.  

Mot denna bakgrund bör minimikraven vid distansdeltagande vara att den 

distansdeltagande ska kunna 

• se och höra presidiet och samtidigt den som talar för tillfället, 

• se talarlistan (i förekommande fall), 

• se en överblick över sammanträdeslokalen,  

• se och höra ev. andra distansdeltagande ledamöter, samt 

• ses och höras av de fysiskt närvarande ledamöterna. 

I praktiken innebär det att den som talar, oavsett om denne deltar på distans eller 

närvarar fysiskt visas i bild, medan en överblick av sammanträdeslokalen visas under 

hela tiden som distansdeltagande sker. Däremot bör det inte krävas att alla deltagare 

kan se varandra vid varje given tidpunkt under sammanträdet. 

För att göra det tekniska handhavandet enklare skulle man t.ex. kunna tänka sig att 

alla anföranden hålls från en talarstol eller motsvarande, oavsett om det är fråga om 

sammanträde med fullmäktige eller en nämnd. 

Det måste däremot finnas möjlighet att se exv. talarlista och annan information som 

projiceras på skärmar etc. om sådana finns i lokalen där sammanträdet hålls. Ett 

alternativ om detta inte går att ordna är att inte projicera någon sådan information, 

utan istället redogöra för den muntligt – då sker ju deltagandet på lika villkor både för 

de som befinner sig i sammanträdeslokalen och för de som deltar på distans. 

Det finns inget lagkrav på att ljud- och bildöverföring sker med en kvalitet som 

uppfyller en viss teknisk standard. I kravet på hög kvalitet ligger snarare att den 

distansdeltagande ledamoten både kan se och höra de som deltar fysiskt på ett sätt som 

inte inskränker dennes möjligheter att delta i sammanträdet. Det bör därför vara 

acceptabelt med ytterst kortvariga bortfall av ljud- eller bildöverföring. 

 
10 Prop. 2013/14:5 s. 98 samt prop. 2016/17:171 s. 334. 
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Tillfälligt bortfall av ljudöverföring bör dock generellt vara svårare att acceptera än 

motsvarande brist i bildöverföringen eftersom det på ett mer direkt sätt inskränker 

möjligheten att delta vid sammanträdet. 

Om bild- eller ljudkvaliteten försämras eller förbindelsen bryts mera varaktigt kan det 

hanteras på flera olika sätt 

• en ersättare kan kallas in att tjänstgöra istället för den distansdeltagande 

ledamoten, 

• om kraven på beslutsförhet är uppfyllda även utan den distansdeltagande 

ledamoten kan sammanträdet fortsätta utan denne och, om så inte är fallet, kan 

• sammanträdet ajourneras tills en förbindelse av sådan kvalitet har återupprättats 

att alla åter kan sägas delta på lika villkor, 

• om flera av de distansdeltagande ledamöterna faller bort kan det medföra att 

sammanträdet måste avslutas. 

I praktiken kommer kraven på den tekniska lösning som används för 

distansdeltagande att variera beroende på om det är fråga om ett sammanträde med 

fullmäktige, nämnd eller styrelse och på hur många som deltar på distans.  

Den som leder sammanträdet måste däremot alltid finnas på plats i lokalen där det 

sammanträdet äger rum. Ordföranden måste också vara uppmärksam på att organisera 

föredragningar, anföranden m.m. på ett sätt som är lämpligt utifrån de tekniska 

förutsättningarna samt vara beredd på att hantera frågor som uppstår om ljud- och 

bildöverföringen bryts för de distansdeltagande ledamöterna.  

Mot denna bakgrund är det inte möjligt att göra generella uttalanden om en viss 

produkt eller tjänst kan anses uppfylla de juridiska kraven. Det viktiga är att de 

tekniska verktygen uppfyller de juridiska kraven i det enskilda fallet. Beroende på 

antalet närvarande och hur sammanträdet genomförs kommer dessa krav att variera. 

Det finns en mångfald av olika lösningar att välja mellan. Att utvärdera verktyg 

innefattar även en bedömning av lokala förutsättningar exv. gällande installation och 

konfiguration. En bra början kan vara att inledningsvis utvärdera de verktyg som 

organisationen förfogar över, och bedöma om de passar för distansdeltagande snarare 

än att börja arbetet med att upphandla nya verktyg utan att det hinner göras en 

grundlig inventering av organisationens behov. SKR Kommentus upphandlingar av 

ramavtal av IT-tjänster etc. kan ge stöd för bedömning i vissa fall. 

De juridiska kraven som ställs för att distansdeltagande ska accepteras kan medföra att 

standarden på sammanträdet vid vilket distansdeltagande sker kommer att påverkas 

negativt. Under rådande omständigheter kan detta behöva accepteras, däremot är det 

viktigt att användningen av möjligheten till distansdeltagande inte rent generellt tas till 

intäkt för alltmer digitaliserade mötesformer eftersom det riskerar att få negativa 

kommunaldemokratiska konsekvenser på längre sikt. 
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3.2.2 Praktiska frågor vid distansdeltagande 

Beslutsförhet 

Om förbindelsen bryts eller störs mer varaktigt kommer den distansdeltagande 

ledamoten inte längre att anses närvarande vid sammanträdet (5 kap. 16 § andra och 

tredje styckena respektive 6 kap. 24 § första stycket andra meningen samt andra 

stycket KL). Särskilt vid tillämpning av s.k. kvittningsöverenskommelser kan det 

medföra att fullmäktige/nämnden inte längre är beslutsför. Om så är fallet måste 

sammanträdet ajourneras och en ersättare kallas in. 

Hantering av omröstningar 

Öppna omröstningar förutsätter enligt förarbetena ingen annan teknisk lösning än den 

ovan nämnda bild- och ljudöverföringen.11 Det har förekommit att man tillämpar 

omröstning som huvudregel när ledamöter deltar i ett sammanträde på distans. Av 5 

kap. 54 § samt 6 kap. 33 § KL framgår dock att behovet av omröstning avgörs i det 

enskilda fallet – omröstning ska ske om det begärs. 

Slutna omröstningar ställer däremot andra krav. Den tekniska lösning som används 

måste säkerställa att valhemligheten bevaras, att alla de beslutandes röster kommer 

med i rösträkningen och att alla ges möjlighet till insyn i förfarandet så att 

omröstningen inte kan manipuleras. Om inte alla dessa krav kan tillgodoses får 

distansdeltagande inte ske vid sammanträden då sluten omröstning kan komma att 

tillämpas, dvs. vid behandling av ärenden som gäller val eller anställning av personal, 

5 kap. 54 § resp. 6 kap. 33 § KL.12  

I dagsläget bedöms dessa krav inte kunna uppfyllas vid distansdeltagande varför det 

får anses vara uteslutet att tillämpa distansdeltagande när sådana ärenden ska 

handläggas. Då får istället något av alternativen till distandsdeltagande tillämpas, se 

ovan. 

Justering av protokoll 

Enligt 5 kap. 69 § KL ska ett protokoll från ett sammanträde med fullmäktige justeras 

senast fjorton dagar efter sammanträdet på det sätt som fullmäktige har bestämt. 

Arbetsordningen ska innehålla bestämmelser om formerna för justeringen, 5 kap. 72 

kap. första stycket 9 KL. 

För nämnderna gäller samma regler som för fullmäktige, med undantag för formerna 

för justeringen. Sådana bestämmelser brukar istället tas in i reglementet som reglerar 

nämndernas arbetsformer. 

 
11 Prop. 2013/14:5 s. 35. 

12 A. prop., a. s. 
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I SKR:s underlag för fullmäktiges arbetsordning anges följande13 

20 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 

sammanträdet.  

Sedan upprop har skett enligt 18 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med 

ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda 

ordföranden vid röstsammanräkningar.¨ 

41 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.  

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar 

varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna 

som han eller hon har lett.  

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 

ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den. 

42 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 

före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 

reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under 

den sammanträdesdag beslutet fattades. 

I SKR:s underlag för reglemente för styrelser och nämnder anges följande14 

39 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 

före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid 

omedelbar justering. 

40 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en 

ledamot. 

Även under rådande omständigheter torde en vanlig justering inte innebära några 

praktiska problem.  

Ibland är det nödvändigt att justera en paragraf omedelbart. Förutsättningen för 

omedelbar justering är att beslutets ordalydelse är helt klar. Den slutliga 

beslutsmeningen måste därför redovisas  skriftligen vid sammanträdet. Det omedelbart 

justerade protokollet signeras under själva sammanträdet av ordförande och 

 
13 https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/underlagochmallar/arbetsordningfor 

fullmaktige.13381.html 

14 https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/underlagochmallar/reglementeforstyrelseoch 

namnder.13399.html 

https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/underlagochmallar/arbetsordningforfullmaktige.13381.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/underlagochmallar/arbetsordningforfullmaktige.13381.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/underlagochmallar/reglementeforstyrelseochnamnder.13399.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/underlagochmallar/reglementeforstyrelseochnamnder.13399.html
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justerare. Därför bör justerare väljas bland de som är fysiskt närvarande vid 

sammanträdet. Vid omedelbar justering är det särskilt viktigt att säkerställa att 

protokollets innehåll uppfyller kraven i 5 kap. 67 § KL och därmed exv. upptar vilka 

reservationer som har anmälts mot beslutet.  

Justering med elektronisk signatur har godtagits i ett kammarrättsavgörande.15 

Informella möten som inte utgör sammanträden i kommunallagens mening 

Kommunallagens regler gäller bara för sådana sammanträden som regleras i lagen. 

Det innebär att mötesformerna vid mer informella möten; ordförandeberedningar, 

avstämningar och liknande kan väljas utifrån vad som är ändamålsenligt i det enskilda 

fallet. Däremot behöver reglerna om sekretess och informationssäkerhet beaktas även 

vid sådana möten. 

Sekretess  

Vid deltagande på distans i ett sammanträde i en nämnd eller styrelsen bör 

ordföranden och de ledamöter som deltar på distans vara särskilt observanta på att den 

plats där de distansdeltagande ledamöterna eller andra distansdeltagande personer 

deltar är sådan att inga sekretesskyddade uppgifter riskerar att röjas. Om det inte kan 

garanteras bör ordföranden inte tillåta distansdeltagande. Om frågan uppstår under 

sammanträdet återstår för ordföranden att kalla in en ersättare att tjänstgöra istället för 

den distansdeltagande ledamoten.  

Även om det i efterhand skulle visa sig att det förekommit brister i hanteringen av 

sekretessreglerade uppgifter bör det inte få till följd att besluten som fattats vid 

sammanträdet kan angripas med framgång eftersom det inte är en grund för 

upphävande enligt 13 kap. 8 § KL. Bristfällig hantering i detta avseende kan däremot, 

i mer kvalificerade fall, få straffrättsliga konsekvenser. 

Vem ansvar för att tillhandahålla hård- och mjukvara för distansdeltagande? 

Kommunen eller regionen måste se till att varje distansdeltagare får tillgång till den 

hård- och mjukvara som har bedömts uppfylla de juridiska kraven på funktionalitet 

och säkerhet. På grund av hur de vanligast förekommande sammanträdeslösningar na 

är uppbyggda går det ofta bra att den enskilde ledamoten använder sin egen tekniska 

utrustning för att delta i sammanträden på distans.  

Vid sammanträden där det förekommer sekretessreglerade uppgifter eller känsliga 

personuppgifter bör dock viss försiktighet iakttas eftersom man måste säkerställa att 

sådana uppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Ordföranden måste alltid förvissa sig 

om att de tekniska och säkerhetskrav man ställer sig på sin egen utrustning alltid ska 

vara uppfyllda även om en ledamot använder privata tekniska hjälpmedel.  

 
15 Kammarrättens i Göteborg dom 2014-09-24 i mål nr 3459-14. 
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Om ledamöter uppmuntras att delta i sammanträden på distans men enskilda 

ledamöter inte har eller inte kan använda sin egen tekniska utrustning så är 

kommunen/regionen/kommunalförbundet skyldig att tillhandahålla sådan.   

3.2.3 Behandling av personuppgifter vid distansdeltagande 

De tekniska system som används vid deltagande på distans kan komma att innebära 

behandling av personuppgifter hos leverantören av systemet, antingen för 

mellanlagring eller för längre tid. Därvid måste den ansvariga nämnden som 

personuppgiftsansvarig bedöma om det kommer att ske någon överföring av 

personuppgifter till ett tredje land och om det då finns en laglig grund för överföring 

av uppgifterna till det tredje landet.  

Dessutom måste den personuppgiftsansvariga nämnden för den behandling av 

personuppgifter som nämnden själv ansvarar för bestämma nivån på 

informationssäkerhet vid den behandling av personuppgifter kopplat till 

genomförandet av sammanträden med distansdeltagande, enligt artikel 24–25 i 

dataskyddsförordningen. Om behandlingen kan komma att omfatta känsliga 

personuppgifter så måste dessutom högre säkerhetskrav än annars ställas.  

3.3 Kommun-, region- och förbundsfullmäktige 

Kommunallagens regler om distansdeltagande är tillämpliga vid sammanträden med 

fullmäktige  i kommun, i region och i kommunalförbund, 1 kap. 2 § resp. 9 kap. 2 § 

KL. 

Kungörelsen om sammanträde med fullmäktige ska innehålla bl.a. uppgift om plats 

för sammanträdet, 5 kap. 13 § KL. Det finns också ett krav på att kallelsen ska 

innehålla uppgift om på vilken plats sammanträdet ska hållas, 5 kap. 17 § KL. Med 

”plats” måste i dessa sammanhang förstås en fysisk plats.16  

Ett fullmäktigesammanträde kan sägas äga rum på den fysiska platsen varifrån 

ordföranden leder sammanträdet, även om samtliga ledamöter deltar på distans. Inte 

minst mot bakgrund av att fullmäktiges sammanträden är offentliga, 5 kap. 42 § KL, 

bör det möta stora praktiska hinder mot att exv. hålla ett fullmäktigesammanträde från 

ordförandens hem eller annan mindre lokal. 

För fullmäktigebeslut om att möjliggöra deltagande på sammanträde på distans gäller 

vanliga regler om beslutsfattande i fullmäktige. Det innebär bl.a. att det s.k. 

beredningstvånget som huvudregel ska iakttas, 5 kap. 26–28 §§ KL. Det bör enligt vår 

bedömning räcka med beredning i styrelsen (även om det handlar om 

distansdeltagande i nämndernas sammanträden).  

Däremot kan undantag göras från beredningstvånget för ett brådskande ärende, om 

samtliga närvarande ledamöter är ense om beslutet. Det räcker därvid inte att de är 

överens om att ta upp ärendet, utan det krävs också att man är överens om beslutets 

 
16 Prop. 2013/14:5 s. 31. 
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innebörd. Om ett ärende inte har tillkännagetts, krävs dessutom ett enhälligt beslut om 

att ta upp ärendet för att det ska få handläggas, 5 kap. 52 § andra stycket KL. 

Fullmäktiges arbetsordning ska reglera i vilken utsträckning distansdeltagande får ske, 

5 kap. 72 § tredje stycket KL. Exempel på hur en sådan bestämmelse kan utformas 

finns i SKR:s underlag för fullmäktiges arbetsordning17 

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga 

rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 

samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar före 

sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör 

om närvaro får ske på distans. 

I den nuvarande situationen gör vi bedömningen att det föreligger sådana 

särskilda skäl för deltagande på distans som anges i underlaget för 

arbetsordning. 

Någon laglig möjlighet till beslutsfattande genom att förslag till beslut godkänns per 

mail eller telefon (per capsulam) i kommunfullmäktige finns inte. 

3.4 Styrelse och nämnder 

Kallelse till ett styrelse- eller nämndsammanträde ska innehålla uppgift om på vilken 

plats sammanträdet ska hållas, 6 kap. 17 § andra stycket och 23 § KL. I förarbetena till 

bestämmelsen uttalas att med ”plats” måste i dessa sammanhang förstås en fysisk 

plats.18 

Ett nämndsammanträde kan sägas äga rum på den fysiska platsen varifrån ordföranden 

leder sammanträdet, även om samtliga ledamöter deltar på distans. Ett 

nämndsammanträde ska vidare, som huvudregel, ske bakom stängda dörrar, 6 kap. 25 

§ första meningen KL. Det bör därför inte möta några hinder mot att hålla ett 

nämndsammanträde med ett större antal ledamöter deltagande på distans. 

De grundläggande juridiska förutsättningarna för deltagande i nämnd- och 

styrelsesammanträden på distans motsvarar de som gäller för fullmäktige, se 3.2. 

Deltagande på distans förutsätter dock att fullmäktige har beslutat i vilken 

utsträckning det får ske, 6 kap. 24 § KL. En nämnd eller styrelse kan inte på eget 

initiativ, utan stöd i fullmäktigebeslut, besluta om att tillåta distansdeltagande. 

 
17 https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/underlagochmallar/ 

arbetsordningforfullmaktige.13381.html 

18 Prop. 2013/14:5 s. 31. 

https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/underlagochmallar/arbetsordningforfullmaktige.13381.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/underlagochmallar/arbetsordningforfullmaktige.13381.html
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Exempel på utformning av bestämmelser om deltagande på distans vid styrelse- och 

nämndsammanträden finns i SKR:s underlag för reglemente för styrelser och 

nämnder19 

Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga 

rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 

samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska 

vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 

sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar i förväg anmäla 

detta till styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får 

ske på distans.  

Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om 

deltagande på distans i styrelsen/ nämnden. 

I den nuvarande situationen gör vi bedömningen att det föreligger sådana 

särskilda skäl för deltagande på distans som anges i underlaget. 

Någon laglig möjlighet till beslutsfattande genom att förslag till beslut godkänns per 

mail eller telefon (per capsulam) i nämnderna eller i styrelsen finns inte. 

I förarbetena nuvarande KL anges följande20 

Att besluta om nämndernas organisation och verksamhetsformer hör till fullmäktiges 

centrala uppgifter och får inte delegeras. Förutsatt att fullmäktige i reglementet har 

angett att deltagande på distans får ske i en nämnd kan dock fullmäktige överlåta till 

nämnden att närmare bestämma i vilka situationer deltagande på distans ska få ske och 

vad som ytterligare ska gälla för sådant deltagande. 

3.5 Kommunalförbund 

Kommunallagen har inga särskilda regler om distansdeltagande vad gäller  

kommunalförbundens sammanträden. Ett kommunalförbund kan vara organiserat med 

antingen ett fullmäktige och en styrelse eller med endast en direktion som har både 

rollen av fullmäktigeförsamling och styrelse. Om inget annat anges eller följer av 

bestämmelserna om kommuner och regioner i KL ska lagen tillämpas även för 

kommunalförbunden. Vi bedömer därför att kommunalförbunden kan tillämpa 

bestämmelserna om distansdeltagande. Det gäller båda organisationsmodellerna. För 

förbund med fullmäktige krävs alltså dels beslut i förbundsfullmäktige och dels beslut 

i styrelsen. För förbund med direktion räcker det med ett beslut i direktionen. Vi 

 
19 https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/publikationerjuridik.2091.html 

20 Prop. 2016/17:171 s. 370. 

https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/publikationerjuridik.2091.html
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bedömer inte att regleringen i 9 kap. 6 § KL innebär att frågan om distansdeltagande 

nödvändigtvis måste regleras i förbundsordningen.   

3.6 Utskott, beredningar och revisionen 

Kommunallagen innehåller inga specifika regler om deltagande på distans vid 

sammanträden med utskott, beredningar eller revisionen.21 Motiven till 

bestämmelserna om distansdeltagande innehåller heller ingenting i ämnet.  

Vad som står klart är att det inte finns något uttryckligt förbud mot distansdeltagande i 

nyssnämnda organ, även om frågan, oss veterligen, inte är rättsligt prövad. 

3.6.1 Nämndutskott och -beredningar 

Fullmäktige kan besluta om arbetsformer för utskotten genom nämndreglementena 

med stöd av 6 kap. 44 § KL. Nämnderna har också, i viss utsträckning, en rätt att 

besluta om sina interna arbetsformer. Distansdeltagande i nämndutskott och -

beredningar bör kunna ske om fullmäktige har gett nämnderna rätt att tillämpa 

distansdeltagande enligt 6 kap. 24 § KL.  

Utskott och beredningar är rent hierarkiskt organiserade inom en nämnd. Utskottet 

eller beredningen själv kan därmed inte besluta om att hålla sammanträden på distans.  

Alternativet till distansdeltagande kan vara ett extensivt utnyttjande av möjligheten att 

delegera beslutanderätten i brådskande ärenden till nämndens ordförande eller annan 

ledamot med stöd av 6 kap. 39 § KL. Ett sådant arbetssätt främjar inte den 

demokratiska förankringsprocessen eftersom besluten inte kan återkallas av nämnden. 

Se vidare 5.4. 

3.6.2 Fullmäktigeberedningar 

Fullmäktige beslutar i princip fritt om fullmäktigeberedningarnas sammansättning, 

arbetsformer etc. Distansdeltagande i fullmäktigeberedningar bör kunna ske om 

fullmäktige har gett fullmäktigeledamöterna rätt att närvara på distans med stöd av 5 

kap. 16 § KL. 

En fullmäktigeberedning är rent hierarkiskt organiserad inom fullmäktige. 

Beredningen själv kan därmed inte besluta om att hålla sammanträden på distans.  

Om en fullmäktigeberedning har anförtrotts självständig beslutanderätt är den att 

betrakta som en nämnd vid handläggningen av ärenden där beslutanderätten utövas, 

oavsett vilken beteckning som fullmäktige har gett den.22 Det innebär att KL:s regler 

om nämnder, bland annat om distansdeltagande då blir tillämpliga, se 3.4. 

  

 
21 Se exempelvis 3 kap. 2, 5 § resp. 5 kap. 44 § KL samt SOU 2012:30 s. 88. 

22 RÅ 2003 ref. 14. Se också RÅ 2003 not 47. 
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3.6.3 Revisionen 

Revisorernas sammanträden är huvudsakligen av två slag 

1. Möten för behandling av revisorernas granskning. Det saknas bestämmelser 

om arbetsformerna vid sådana möten. 

2. Möten för behandling av administrativa ärenden och om jäv. I administrativa 

ärenden och i jävsfrågor beslutar revisorerna, till skillnad från vad som gäller i 

revisionsarbetet, tillsammans så vida fullmäktige inte har beslutat annat. 

Besluten ska tas upp i protokoll för vilka det finns formkrav i 12 kap. 11 § KL. 

Det saknas däremot bestämmelser om arbetsformerna i övrigt vid sådana 

möten. 

3.7 Närvaro via telefon etc. för ej tjänstgörande 

förtroendevalda m. fl. 

3.7.1 Ej tjänstgörande ersättare 

Det finns inget som hindrar att en ledamot på distans tillåts lyssna till det som sägs vid 

ett sammanträde eller att yttra sig via telefon eller annat tekniskt hjälpmedel. 

Detsamma gäller en ersättare. Ledamöter och ersättare har dock ingen på KL grundad 

rätt att kräva att få lyssna till det som sägs vid ett sammanträde på distans. En ledamot 

som deltar genom att lyssna på sammanträdet via telefon är däremot inte närvarande 

vid sammanträdet i juridisk mening och kan därmed inte delta i beslutsfattandet, se 

3.2.23 

Det är ordföranden i egenskap av ansvarig för ordningen vid sammanträdet som har 

att avgöra om någon ska få delta i sammanträdet på distans. 

En särskild fråga gäller om sekreteraren kan låtas delta på distans. Vi ser inga 

juridiska hinder för det. Däremot kan det, med hänsyn till behovet av ett nära 

samarbete mellan ordföranden och sekreteraren vara olämpligt av rent praktiska skäl.  

3.7.2 Utomstående 

Utgångspunkten är att nämndsammanträden är slutna, 6 kap. 25 § första stycket KL. 

Nämnden själv och, för vissa personer, fullmäktige, får besluta att ge andra personer 

än nämndens ledamöter och ersättare närvarorätt. Förutsättningarna för sådana beslut 

framgår i det nedanstående. 

Nämndens möjlighet att medge närvarorätt vid ett enskilt sammanträde 

En nämnd får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en annan nämnd eller 

beredning, en revisor, en anställd hos kommunen eller regionen eller en särskild 

sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar, 6 

kap. 26 § KL. Den som har kallats till ett sammanträde får, om nämnden beslutar det, 

 
23 Prop. 2013/14:5 s. 31. 
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delta i överläggningarna men inte i besluten. Av detta följer att en förtroendevald kan 

inte skicka någon annan för att fullgöra sitt förtroendeuppdrag. 

Det krävs enhällighet och att närvaron begränsas till det aktuella sammanträdet för att 

någon annan utomstående än de som räknas upp i paragrafen ska få närvara. Ett 

nämndbeslut har upphävts då obehöriga tillåtits närvara trots att en ledamot yrkat på 

enskild överläggning.24 

Närvarorätt genom beslut av fullmäktige 

Enligt 4 kap. 28 § KL får fullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är 

ledamot eller ersättare i en viss nämnd ska få närvara vid nämndens sammanträden 

och delta i överläggningar men inte i besluten. Beslutet får även innefatta att den 

förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Detta kallas till 

vardags för ”insynsplats”. Om en förtroendevald har en insynsplats i en nämnd är det 

upp till nämndens ordförande att besluta om personen i fråga ska tillåtas delta på 

distans. 

 

4 Förutsättningar för att ställa in sammanträde  

Visst beslutsfattande måste ske i kommuner, regioner och kommunalförbund. Det är 

därför knappast möjligt att ställa in alla sammanträden i fullmäktige och nämnder 

under viss tid. Det kan vara fråga om tidsfrister som måste iakttas och vissa 

myndighetsärenden måste avgöras utan dröjsmål. Om inte sådana tvingande 

omständigheter föreligger kan det dock finnas möjlighet att ställa in sammanträden.  

Några särskilda bestämmelser om förutsättningarna för att inställa sammanträden i 

fullmäktige eller i nämnder och styrelser finns inte i KL. 

Utgångspunkten såvitt gäller fullmäktige är att ordinarie sammanträden hålls vid de 

tidpunkter som fullmäktige bestämt. Därutöver ska sammanträde hållas om styrelsen 

eller minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter begär det eller om ordföranden 

anser att det behövs, 5 kap. 12 § KL.  

I arbetsordningen för fullmäktige anges regelmässigt de närmare förutsättningarna 

både om extra sammanträde och om förutsättningarna för att ställa in sammanträde. 

SKR:s underlag för fullmäktiges arbetsordning innehåller följande exempel på 

bestämmelse om inställande av sammanträde:  

Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice 

ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 

sammanträdet.  

 
24 RÅ 1958 ref. 42. Se också RÅ 1969 ref. 51 där beslut om elevrepresentation i skolstyrelse upphävdes 

då det inte varit enhälligt och hade avsett obestämd framtid. 
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Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen 

eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast 

underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska 

snarast tillkännages på kommunens anslagstavla. 

När det gäller sammanträden i styrelse och nämnder är huvudregeln att sammanträde 

sker på dag och tid som styrelsen eller nämnden bestämmer. Reglementet för styrelse 

och nämnder brukar även innehålla en bestämmelse om att sammanträde ska hållas 

om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att 

det behövs. När det gäller inställande av sammanträden i styrelse och nämnder, finns 

följande exempel på bestämmelse i SKR:s underlag för reglemente för styrelser och 

nämnder 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde 

eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske 

med vice ordförandena.  

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen 

eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje 

ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet. 

 

5 Säkerställande av långsiktigt uthållig 

beslutskapacitet 

5.1 Förutsättningar för begränsning av antalet ledamöter som 

närvarar vid sammanträden i fullmäktige eller nämnder 

Kommunallagen ger inte fullmäktige någon möjlighet att besluta att minska antalet 

ledamöter under löpande mandatperiod. Det skulle strida mot 5 kap 7 § KL. Inte heller 

är det möjligt att minska antalet ledamöter i nämnderna för löpande mandatperiod. 

Vid förändringar i nämndorganisationen är det dock möjligt för fullmäktige att under 

löpande mandatperiod återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd, 4 

kap. 10 § KL.  

Om partierna däremot kommer överens att de vill ha ett slags kvittningssystem i 

fullmäktige, nämnder eller styrelse i linje med det partierna i riksdagen kommit 

överens om, så kan vi inte se att det skulle vara olagligt.  

Kraven i 5 kap 45 § resp. 6 kap. 27 § KL om beslutsförhet, dvs. att mer än hälften av 

ledamöterna (inklusive tjänstgörande ersättare) måste vara närvarande, är uppfyllt. 

Närvarokravet gäller både vid handläggningen av ärenden och vid själva beslutet. 
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Om det finns ersättare närvarande på sammanträdet som får tjänstgöra för en 

frånvarande ledamot, så ska denne gå in och tjänstgöra. Ersättare räknas som ledamot 

när han eller hon tjänstgör.25 

Fullmäktige får dock bestämma att interpellationer och frågor får besvaras även om 

färre ledamöter än det antal som krävs för beslutsförhet är närvarande. 

Om en ledamot är jävig i ett ärende, får fullmäktige handlägga ärendet, även om 

antalet deltagande på grund av jävet inte uppgår till mer än hälften av ledamöterna. 

(Se 5 kap. 45–48 §§ KL.) Motsvarande regler saknas för nämnder och styrelse. 

Vid lokala överenskommelser bör följande frågeställningar beaktas 

• Varken fullmäktige, styrelsen eller annan nämnd bör fatta ett formligt 

beslut om ”kvittning”. Det handlar om en överenskommelse mellan 

partierna och därmed en fråga om faller utanför den kommunala 

kompetensen. Om frågan tas upp i fullmäktige kan också frågan ställas om 

beslutet kan uppfattas som en (otillåten) minskning av antalet ledamöter 

under löpande mandatperiod. 

• Om en ersättare infunnit sig och en ledamot är frånvarande som ersättaren 

får gå in för, så kan vi inte se att ordföranden har rätt att vägra den ersättare 

som vill gå in att tjänstgöra. Ordföranden kan inte hänvisa till en 

överenskommelse mellan partierna och vägra den närvarande ersättaren att 

tjänstgöra. Om så sker kan det medföra att styrkeförhållandena mellan 

partierna rubbas, vilket bör leda till att sammanträdet ajourneras.  

• Vid handläggning i fullmäktige av ärende om ansvarsfrihet för nämnder 

och styrelsen finns bestämmelser i 5 kap. 46 och 48 §§ KL om att 

fullmäktige får handlägga ärendet även om antalet deltagande på grund av 

jäv inte når upp till fler än hälften av de närvarande. Om det då på grund av 

jäv i kombination med en partiöverenskommelse om begränsning av 

antalet närvarande ledamöter är väldigt få deltagande ledamöter som ska 

besluta i ansvarsfrihetsfrågan så kan det finnas anledning att överväga om 

det är lämpligt att ta sådana viktiga beslut med ett så litet antal närvarande 

ledamöter. 

5.2 Beslutsfattande i brådskande ärenden 

Förutsättningarna för att låta enskilda förtroendevalda fatta beslut i brådskade ärenden 

med stöd av delegation skiljer sig åt mellan de olika kommunala/regionala organen. I 

detta avsnitt behandlas förutsättningarna för respektive organ. 

5.2.1 Kommun-, region- och förbundsfullmäktige 

Det finns inga regler i KL som ger fullmäktige möjlighet att ge ordföranden eller 

annan ledamot rätt att fatta beslut i fullmäktiges ställe i brådskande ärenden.  

 
25 Prop. 2016/17:171 s. 372. 
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Däremot kan undantag göras från beredningstvånget för ett brådskande ärende, om 

samtliga närvarande ledamöter är ense om beslutet. Det räcker därvid inte att de är 

överens om att ta upp ärendet, utan det krävs också att man är överens om beslutets 

innebörd. Om ett ärende inte har tillkännagetts, krävs dessutom ett enhälligt beslut om 

att ta upp ärendet för att det ska få handläggas, 5 kap. 52 § andra stycket KL. 

5.2.2 Förbundsdirektion 

I kommunalförbund med direktion är direktionen är både beslutande församling och 

styrelse. I alla ärenden som obligatoriskt ska beslutas av fullmäktige är delegering till 

direktionsordföranden – både generellt och i brådskande ärenden utesluten. Det gäller 

t.ex. beslut om budgeten. I övriga ärenden är det däremot möjligt att tillämpa KL:s 

regler om delegering till ordföranden i brådskande ärenden, se 5.4.  

5.3 Nämnder och styrelser 

I nämnderna kan möjligheten till delegering av beslutanderätt utnyttjas så långt 

lagstiftningen medger. Om nämnden beslutat det kan ordföranden (eller annan 

ledamot) ges rätt att besluta i brådskande ärenden, varmed avses ärenden som är så 

brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas, 6 kap. 39 § KL. Sådana beslut 

ska ovillkorligen anmälas vid nämndens nästa sammanträde, 6 kap. 40 § andra stycket 

KL. 

 

6 Mötesoffentligheten vid kommunala sammanträden  

6.1 Inledning 

Enligt 5 kap. 42 § första stycket KL är fullmäktiges sammanträden offentliga. Enligt 

andra stycket samma paragraf får fullmäktige besluta att själva överläggningen i ett 

visst ärende ska hållas inom stängda dörrar. Principen att folkrepresentationens 

förhandlingar ska vara offentliga är fundamental i ett demokratiskt statsskick.26 

Debatten inom de beslutande församlingarna (riksdagen, kommunfullmäktige, 

regionfullmäktige) har mindre till uppgift att påverka ledamöternas ställningstaganden 

än att utåt motivera dessa och informera massmedierna och allmänheten om dem.27 

Reglerna gäller både region- och kommunfullmäktige samt, i tillämpliga delar, 

kommunalförbund. (Se 3 kap. 1 § och 9 kap. 2–3 samt 10 §§ KL.) Det saknas ledning 

i förarbetena i frågan om deltagande för åhörarna måste vara fysiskt eller om det är 

tillräckligt att de bereds tillfälle att ta del av sammanträdet genom elektroniska 

hjälpmedel.28 

 
26 Prop. 1973:90 s. 520. 

27 Holmberg & Stjernqvist, Grundlagarna (13 mars 2020, JUNO), kommentaren till 6 kap. 7 § RO. 

28 Prop. 2016/17:171 s. 346 och prop. 1990/91:117 s. 187 f. I Kommunallagsutredningens 

slutbetänkande SOU 2015:24 Del B s. 702 ff. samt 817 f. föreslogs att det i 8 kap. KL skulle tas in en 
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Som huvudregel har inte allmänheten tillträde till sammanträden med styrelsen, 

nämnder eller fullmäktigeberedningar. 

6.2 Motsvarande regler i annan lagstiftning 

6.2.1 Riksdagens sammanträden 

Ett sammanträde med riksdagens kammare ska vara offentligt enligt bestämmelserna i 

4 kap. 9 § RF. Om detta erinras även i 6 kap. 7 § RO. Enligt sistnämnda paragraf får 

kammaren besluta att ett sammanträde ska hållas inom stängda dörrar, om det krävs 

med hänsyn till rikets säkerhet eller i övrigt till förhållandet till en annan stat eller en 

mellanfolklig organisation. Om regeringen vid ett sammanträde ska lämna information 

till riksdagen, får även regeringen besluta om stängda dörrar på dessa grunder.  

 

Grundlagsutredningen erinrade om att Grundlagsberedningen uttalat att principen att 

kammarens förhandlingar ska vara offentliga är fundamental i ett demokratiskt 

statsskick.29 Denna princip var enligt Grundlagsutredningen av sådan vikt att den 

borde skrivas in i RF. Förarbetena innehåller dock, naturligt nog, inga uttalanden om 

möjligheten att låta åhörare delta i sammanträdena enbart på elektronisk väg. 

6.2.2 Domstolsförhandlingar 

Av 2 kap. 11 § andra stycket RF framgår att en förhandling vid domstol ska vara 

offentlig om inte annat föreskrivits i lag.30 Principen upprepas vidare i 5 kap. 1 § 

första stycket rättegångsbalken (1942:740), RB. Uttrycksättet motsvarar det i KL 

avseende offentligheten vid fullmäktiges sammanträden. Principen om offentlig 

förhandling är dock inte oinskränkt. Rättens ordförande har t.ex. rätt att med stöd av 5 

kap. 9 § andra meningen RB begränsa antalet åhörare i rättssalen för att undvika 

trängsel. 

Bestämmelserna i 5 kap. 12–13 §§ RB ger vidare rätten möjlighet att låta deltagare 

och åhörare i sammanträdet följa detta genom bild- och ljudöverföring i en sidosal. 

Rätten får också besluta att samtliga åhörare ska följa sammanträdet genom ljud- och 

bildöverföring i en sidosal. Vid bedömningen av om det finns skäl för ett sådant beslut 

ska särskilt beaktas  

1. om det kan antas att åhörarna kommer att störa sammanträdet eller på något annat 

sätt uppträda olämpligt i rättssalen, 

2. om någon som ska delta i sammanträdet känner rädsla på grund av åhörarnas 

närvaro, 

 
bestämmelse i vilken räknades upp vilka sammanträden som enligt lagen ska vara offentliga under en 

rubrik med lydelsen ”Allmänhetens rätt att närvara vid sammanträden”. Någon sådan reglering kom 

emellertid inte att införas i lagen. 

29 SOU 1972:15 s. 254. 

30 Principen att rättegångar ska vara offentliga har också kommit till uttryck i Europakonventionen 

(artikel 6) och FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (artikel 14). 



 

 2020-05-04 Version 6   
 

23 (26) 
 

    

   
 

 

 

3. om det kan antas att någon som ska delta i sammanträdet utsätts för påtryckningar 

av åhörarna, och 

4. om det är nödvändigt av säkerhetsskäl. 

Regler om utvisning av part eller åhörare som uppvisar störande beteende finns i 5 

kap. 9 a § RB. Rätten kan även med stöd av 36 kap. 18 § och 37 kap. 3 § RB i särskilt 

fall förordna att en viss åhörare inte får närvara vid förhör med ett vittne, en part eller 

en målsägande som inte har ställning som part i målet. 

Av de ovan redovisade bestämmelserna framgår således, indirekt, att kravet i 5 kap. 1 

§ RB på att en förhandling ska vara offentlig innebär att bl.a. åhörarna, som 

huvudregel, ska ges möjlighet till fysisk närvaro vid förhandlingen.  

6.3 Begränsning av tillträde till fullmäktigesammanträde, 

upprätthållande av ordningen m.m. 

Överläggning kan ske bakom stängda dörrar i vissa fall 

Enligt 5 kap. 42 § andra stycket KL får fullmäktige besluta att själva överläggningen i 

ett visst ärende ska hållas inom stängda dörrar. Ersättarna får närvara vid en sådan 

överläggning, även när de inte tjänstgör. Enligt förarbetena bör överläggning bakom 

stängda dörrar reserveras för sådana ärenden där det förekommer handlingar som 

innehåller uppgifter som omfattas av sekretess. Av regleringen följer att själva 

beslutsfattandet ska ske offentligt.  

Principen att folkrepresentationens förhandlingar ska vara offentliga är fundamental i 

ett demokratiskt statsskick.31 Debatten inom de beslutande församlingarna (riksdagen, 

kommunfullmäktige, regionfullmäktige) har mindre till uppgift att påverka 

ledamöternas ställningstaganden än att utåt motivera dessa och informera 

massmedierna och allmänheten om dem.32 

Säkerhetskontroll 

Enligt 1 § lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i 

kommuner och regioner får säkerhetskontroll genomföras vid inpassering till eller i 

lokaler som disponeras för ett sammanträde som i enlighet med regleringen i KL är 

offentligt, om det finns anledning att befara att det vid sammanträdet kan komma att 

förövas brott som innebär en allvarlig fara för någons liv, hälsa eller frihet eller för 

omfattande förstörelse av egendom.  

Varken KL eller lagen om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner 

och regioner, ger några generella möjligheter att begränsa tillträdet till själva 

fullmäktigesammanträdet utöver de som anges i den sistnämnda lagens 8 § och som 

 
31 Prop. 1973:90 s. 520. 

32 Holmberg & Stjernqvist, Grundlagarna (13 mars 2020, JUNO), kommentaren till 6 kap. 7 § RO. 
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avser fall där någon vägrar att underkasta sig säkerhetskontroll eller att lämna ifrån sig 

vissa föremål.  

Ordningen vid sammanträdena 

Ordföranden leder fullmäktiges sammanträden och ansvarar för ordningen vid 

sammanträdena, 5 kap. 43 § KL. Enligt andra stycket samma paragraf får ordföranden 

visa ut den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. 

I ordförandens ansvar för ordningen får anses ligga att sammanträdet genomförs med 

beaktande av tillämpliga föreskrifter. En sådan är Folkhälsomyndighetens föreskrifter 

HSLF-FS 2020:12. Ordföranden har att tillse att föreskriften följs av de som närvarar 

vid sammanträdet, inklusive åhörare och andra personer. 

Om en åhörare inte följer ordförandens anvisningar exempelvis om att hålla avstånd 

till andra närvarande, och inte rättar sig efter tillsägelse, kan den störande personen 

utvisas ur sammanträdeslokalen.  

Detsamma gäller om en åhörare under ett sammanträde uppvisar tydliga symptom på 

sjukdomen covid-19, eftersom misstanke om förekomsten av sådan smitta i 

sammanträdeslokalen i sig en ordningsstörning. 

6.4 Fullmäktigeberedningar, styrelsen, nämnder m.m. 

I styrelsen, nämnderna och fullmäktigeberedningarna finns ingen lagreglerad 

mötesoffentlighet. Huvudregeln är tvärtom att sammanträdena inte är offentliga, 5 

kap. 44 § resp. 6 kap. 25 § KL. Efter medgivande av fullmäktige får dock offentliga 

sammanträden hållas. Bestämmelsen omfattar inte utskottssammanträden eller 

presidiemöten. 

Om beredningen eller nämnden (med stöd av fullmäktigebeslut) bestämt att dess 

sammanträden ska vara offentliga, är det inget som hindrar att beredningen beslutar att 

de inte längre ska vara det. Några särskilda motiv för ett sådant beslut krävs inte.  

6.5 Slutsatser  

Kravet i 5 kap. 42 § KL på att fullmäktiges sammanträden ska vara offentliga bör ges 

samma innebörd som i RB mot bakgrund av att båda regleringar har sitt ursprung i 

fundamentala demokratiska principer. Till skillnad från i RB finns ingen författning 

som ger möjlighet att förbjuda allmänhetens tillträde till fullmäktigesammanträden 

med anledning av risk för smittspridning. 

Vår bedömning är därför att det inte finns juridiska möjligheter att, generellt, hindra 

åhörare från att närvara vid fullmäktigesammanträden med hänvisning till risk för 

smittsprittning. Ordföranden har dock ett ansvar för ordningen vid sammanträdena 

som innefattar att tillämpliga föreskrifter följs. Om någon inte följer de anvisningar 

som ordföranden kan komma att utfärda med anledning av en sådan föreskrift, och 

inte rättar sig efter tillsägelse, bör denne kunna utvisas ur sammanträdeslokalen. 
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Det är inget som hindrar att kommuner och regioner anordnar t.ex. webbsändningar 

från sammanträden och uppmuntrar allmänheten att följa sammanträden på distans 

snarare än genom fysiskt deltagande med hänsyn till intresset av att förebygga 

smittspridning. Observera att lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig 

service i vissa fall uppställer särskilda tillgänglighetskrav på sådana sändningar. 

Motsvarande utmaning uppstår inte i fullmäktigeberedningar, styrelse eller nämnder 

eftersom deras sammanträden som utgångspunkt inte är offentliga. 

 

7 Sammanträden i kommun, region och 

kommunalförbund i förhållande till förbudet mot 

allmänna sammankomster med mer än 50 deltagare 

7.1 Bakgrund 

Den 27 mars fattade regeringen beslut om en förändring av sitt tidigare meddelade 

beslut om att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer 

än 500 deltagare. Förändringen innebär att det, från och med söndag 29 mars och tills 

vidare, i hela Sverige, är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och 

offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Förbudet finns i förordningen om 

ändring i förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster 

och offentliga tillställningar.  

Beslutet har föranlett frågor om fullmäktigesammanträden i kommun, region och 

kommunalförbund omfattas av förbudet. 

7.2 Regleringen av allmänna sammankomster i 

ordningslagen 

Inledningsvis konstateras att förordningen är beslutad med stöd av bemyndigandet i 2 

kap. 15 § ordningslagen och att de begrepp som förordningen innehåller således bör 

ges samma innebörd som i denna lag.  

En viss sammankomst är att betrakta som en allmän sammankomst bland annat under 

förutsättning att den är allmän (2 kap. 1 § ordningslagen).  

Från allmänna sammankomster utesluts enskilda möten och sammankomster. Detta 

följer redan av att sammankomsten ska vara allmän, vilket innebär att var och en ska 

ha tillträde till sammankomsten.  

Som enskilda sammankomster blir då att betrakta sådan sammankomst som är 

tillgänglig endast för en på ett eller annat sätt bestämd eller sluten krets av personer, 

till exempel medlemmar i en förening eller särskilt inbjudna personer. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181937-om-tillganglighet-till-digital_sfs-2018-1937
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181937-om-tillganglighet-till-digital_sfs-2018-1937
https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2020-03/SFS2020-162.pdf
https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2020-03/SFS2020-162.pdf
https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2020-03/SFS2020-162.pdf
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Närvarorätten vid ett fullmäktigesammanträde följer av att en person, vid allmänna 

val, är vald som ledamot eller ersättare. Antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige 

bestäms vidare av fullmäktige själv, med beaktande av vissa minimi- respektive 

maximiantal. (Se 5 kap. 5 resp. 7 §§ KL.) Ett fullmäktigesammanträde är således att 

betrakta som en enskild sammankomst i ordningslagens mening. Av 14 kap. 1 § 

regeringsformen följer vidare att beslutanderätten i kommunerna utövas av valda 

församlingar 

Enligt 5 kap. 42 § första stycket KL är fullmäktiges sammanträden offentliga. Med det 

menas att allmänheten har tillträde till sammanträdet som åhörare.  

Enligt andra stycket samma paragraf får fullmäktige besluta att själva överläggningen 

i ett visst ärende ska hållas inom stängda dörrar. Principen att folkrepresentationens 

förhandlingar ska vara offentliga är fundamental i ett demokratiskt statsskick.33 

Debatten inom de beslutande församlingarna (riksdagen, kommunfullmäktige, 

regionfullmäktige) har mindre till uppgift att påverka ledamöternas ställningstaganden 

än att utåt motivera dessa och informera massmedierna och allmänheten om dem.34 

Reglerna gäller både region- och kommunfullmäktige samt, i tillämpliga delar, 

kommunalförbund. (Se 3 kap. 1 § och 9 kap. 2–3 samt 10 §§ KL.) 

Åhörarnas rätt att bevista ett fullmäktigesammanträde innebär inte att de deltar i 

sammankomsten, utan att de ska ges möjlighet att höra vad som sägs. Således kan inte 

heller den omständigheten tas till intäkt för att ett fullmäktigesammanträde ska anses 

utgöra en allmän sammankomst. 

Utöver detta kan anmärkas att sammanträden med fullmäktige hålls, och i vissa fall 

ska hållas, med stöd av reglerna i KL, se exv. 5 kap. 12 och 11 kap. 10 §. Denna lag 

får anses utgöra en speciallag i förhållande till ordningslagen och därmed ha företräde 

framför den sistnämnda lagen enligt vanliga juridiska tolkningsmetoder.  

Ett förbud som meddelas genom en förordning kan heller inte inskränka vad som 

gäller enligt lag eller grundlag, om inte aktuell föreskrift innehåller ett bemyndigande 

som medger en sådan inskränkning. Det följer av den formella lagkraftens princip. 

Kommunallagen saknar ett sådant bemyndigande. 

7.3 Slutsats 

Förbudet mot allmänna sammankomster med mer än 50 deltagare begränsar inte 

möjligheterna eller förutsättningarna för att hålla sammanträden med fullmäktige i 

kommun, region eller kommunalförbund. 

 

 
33 Prop. 1973:90 s. 520. 

34 Holmberg & Stjernqvist, Grundlagarna (13 mars 2020, JUNO), kommentaren till 6 kap. 7 § RO. 
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Styrelsens och nämndernas gemensamma bestämmelser   

  

Uppdrag och verksamhet   

1 § Styrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden 

följa vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i 

reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att 

styrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt 

följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.   

  

Organisation inom verksamhetsområdet   

2 § Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig 

med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 

författningar för verksamheten.   

  

Personalansvar   

3 § Styrelsen/nämnderna är anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar 

med undantag för förvaltningschefer som anställs av styrelsen. Styrelsen och 

nämnderna ansvarar för personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt 

respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som rör förhållandet 

mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Dessa frågor hanteras 

av styrelsen i enlighet med vad som anges i styrelsens reglemente.   

  

Personuppgifter   

4 § Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av 

personuppgifter som sker i dess verksamhet. Styrelsen/nämnden är också 

personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela 

kommunen, enligt vad som har angivits i kommunens/nämndens registerförteckning 

enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig 

för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige. Styrelsen/nämnden ska 

utse dataskyddsombud.   

  

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige  5 

§ Styrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

   



  

 

  

Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort 

de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem   

- i reglemente,   

- genom finansbemyndigande.   

  

Styrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 

delegerats till dem har fullgjorts. Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av 

fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas 

redovisningar.   

Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt 

speciallag.   

  

Information och samråd   

6 § Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 

möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin 

verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken 

sekretess råder.   

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller 

annan nämnds verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer 

när dessa är särskilt berörda. Styrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet.   

  

Medborgarförslag   

7 § Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen/nämnden att fatta beslut, 

ska om möjligt beredas så att styrelsen/nämnden kan fatta beslut inom ett år från det 

att förslaget väcktes i fullmäktige.   

Styrelsen/nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i 

anledning av ett medborgarförslag.   

Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte 

beretts färdigt för beslut i fullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes i 

fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte har 

avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 

ordinarie sammanträden i april och oktober.   

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren 

underrättas. Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende 

genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet, men inte 

närvara när beslut fattas.    

  



  

 

  

Arbetsformer   

Tidpunkt för sammanträden   

8 § Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/nämnden 

bestämmer. Detta med hänsyn tagen till annan styrelse/nämnds mötestider.  

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär 

det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde 

ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden 

som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet. Ordföranden ska, om möjligt, 

samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.   

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 

dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 

ordförandena.   

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden 

för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och 

ersättare snarast underrättas om beslutet.   

  

Kallelse   

9 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 

ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 

ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har 

lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.   

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska finnas tillgänglig för varje ledamot och ersättare senast 5 arbetsdagar 

före sammanträdesdagen. Kallelse ska skickas elektroniskt.   

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.   

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 

kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.   

  

Offentliga sammanträden   

10 § Styrelsen/nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga 

sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka 

det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.   

  



  

 

  

Sammanträde på distans   

11 § Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 

och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 

och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga 

kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.   

Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju arbetsdagar i förväg anmäla 

detta till styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 

distans.   

Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 

distans i styrelsen/nämnden.   

  

Närvarorätt   

12 § Kommunalråd tillika styrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndernas 

sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av 

styrelsen denna rätt.   

Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller 

ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att 

lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges 

denna rätt. Om styrelsen/nämnden beslutar det, får den som kallats delta i 

överläggningarna.   

Styrelsen/nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 

nämndens sammanträden.   

  

Sammansättning   

13 § Styrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige 

beslutat.   

  

Ordföranden   

14 § Det åligger ordföranden att   

1. leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,   

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,   

3. kalla ersättare,   

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i  styrelsen/nämnden 

vid behov är beredda,   



  

 

  

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,   

6. bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs.   

Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen   

1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,   

2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa 

frågor,   

3. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige 

samt   

4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.   

  

Presidium   

15 § Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice 

ordförande och andre vice ordförande. Viceordförandena ska biträda ordföranden i 

uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det 

behövs.   

  

Ersättare för ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande   

16 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde 

eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare 

för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit 

ledamot i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång 

tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. Motsvarande 

gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en 

längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.   

  

Kommunalråd/oppositionsråd   

17 § Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige två kommunalråd och ett 

oppositionsråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens och oppositionsrådets 

uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.   

  

Förhinder   

18 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde ska snarast i första hand kontakta ersättare och/eller meddela 

gruppledare, annars anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare eller någon 



  

 

  

annan anställd vid aktuellt kansli. Kansliet ska i så fall underrätta den ersättare som 

står i tur om att denne ska tjänstgöra.   

Ersättares tjänstgöring   

19 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde 

ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i 

tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under 

ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i 

ledamotens ställe.   

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 

fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den 

ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.   

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna.   

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. 

Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom 

ersättarens tjänstgöring får dock en ersättare som inställer sig under pågående 

sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen.   

  

Jäv, avbruten tjänstgöring   

20 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.  

   

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av 

annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det 

etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.   

  

Yrkanden  

21 § När styrelsen/nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 

ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och 

kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med 

ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte 

styrelsen/nämnden enhälligt beslutar att medge det.  

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande 

avfatta det skriftligt.  

  

Deltagande i beslut  

22 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, 

ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.  



  

 

  

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 

styrelsen/nämnden fattar det med acklamation.  

  

Reservation   

23 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 

sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

Motsvarande gäller vid omedelbar justering.   

  

Justering av protokoll   

24 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

 Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och 

en ledamot.   

  

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.   

25 § Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 

ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.   

Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en 

uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.   

  

Delgivningsmottagare   

26 § Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, (kommundirektören), 

förvaltningschefen eller annan anställd som styrelsen/nämnden beslutar.   

  

Undertecknande av handlingar   

27 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på  

styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden. Vid förfall för 

ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som 

styrelsen utser.   

Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 

styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på 

styrelsens/nämndernas vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt 

skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav 

undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av 

den som utses därtill.   



  

 

  

  

Utskott   

28 § Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av 6 

ledamöter och minst 2 personliga ersättare per ledamot. Styrelsen/nämnden får 

därutöver inrätta ytterligare utskott.   

Inom ett utskott väljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen/nämnden beslutar 

bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. Om ordföranden i 

utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt 

uppdrag för längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot i utskottet att 

som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.   

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad 

att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen/nämnden vid 

valet bestämda ordningen.   

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, 

ska fyllnadsval snarast förrättas.  

Arbetsutskott sammanträder på dag och tid som varje styrelse/nämnd bestämmer. 

Detta med hänsyn tagen till annan styrelse/nämnds mötestider. Sammanträden ska 

också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst en tredjedel av 

ledamöterna begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till 

sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas. Utskottet får 

handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika 

röstetal har ordföranden utslagsröst.  
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Hej! 
 
Jag avsäger mig härmed som ersättare i Vård- och omsorgsnämnden. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Christer Stedt 
 








