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Anna Andresen (M)
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Thomas Jelinek (SD)
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Utses att justera Åsa Edvardsson

Justeringens plats och 
tid

Kansliavdelningen, Kommunhuset ,  2020-08-25   10:00
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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 
Organ Kommunstyrelsen
 
Sammanträdesdatum 2020-08-24
 

Datum för anslags 
uppsättande

2020-08-25 Datum för anslags 
nedtagande

2020-09-16

 
Förvaringsplats för 
protokollet

Kansliavdelningen Klippans kommunhus

 
.................................................Underskrift

Cecilia Christensen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 98 Val av justerare
§ 99 Fastställande av dagordning
§ 100 Köp av andel i ägarbolag och tillträde till aktieägaravtal m.m. 

(avseende Ängelholm Helsingborg Airport)
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§98

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Åsa Edvardsson (SD) att jämte ordföranden justera 
dagens protokoll.
 
_____

  

Paragrafen är justerad

4 (8)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-08-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§99

Fastställande av dagordning

Ärendet
Fastställande av dagordning föreligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.
 
_____

  

Paragrafen är justerad

5 (8)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-08-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 100

Köp av andel i ägarbolag och tillträde till aktieägaravtal m.m. 
(avseende Ängelholm Helsingborg Airport) 
KS 2020.0239

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 särskild stöd av kommunerna på grund av 
coronapandemin. Maximalt kan kommunen komma att utge 1.435.000 kronor. Beloppet 
inkluderar förvärv av andel i ägarbolaget, köp av aktierna i flygplatsbolaget, omkostnader 
relaterade till förvärven, särskilt stöd till flygplatsbolaget på grund av coronapandemin 
samt det som kommunen kan komma att utge för att täcka eventuella framtida förluster i 
flygplatsbolaget.
 
Inför kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden har § 5.3 i 
aktieägaravtalet, gällande ersättning till ledamöter och suppleanter i styrelsen, justerats 
till att hänvisa till Ängelholms kommuns principer utifrån att ägarbolagets säte är i 
Ängelholm. Uppdaterat aktieägaravtal har tillställts kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges ledamöter samt ersättare före sammanträdena.

Beslutsunderlag
Kommundirektörens tjänsteskrivelse
Aktieägaravtal
Bolagsordning för ägarbolaget
Aktieöverlåtelseavtal, utan bilagor
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Bolagsordning för flygplatsbolaget
Ägardirektiv för flygplatsbolaget
Årsredovisning för flygplatsbolaget
Avsiktsförklaring
Analys från WSP
Skrivelse om utlåning och borgen
Text om ändring av aktieägaravtal
Uppdateras aktieägaravtal

Yrkanden
Jonas Luckmann (SD), Johan Petersson (S) och Christer Johansson (C) yrkar bifall till 
förslag till beslut.
 
Tommy Cedervall (L) och Robert Larsson (KD) yrkar avslag till förslag till beslut.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslag till beslut.
 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande i förening med kommundirektören att 
förvärva 2,86 procent av aktierna i Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB för en 
köpeskilling om 2.859 kronor och tillträda upprättat förslag till aktieägaravtal samt i 
samband därmed godkänna att kommunen maximalt utger 1.435.000 kronor i enlighet 
med upprättat förslag,
 
att finansiering sker genom att belasta kommunens resultat och rörelsekapital i 
motsvarande mån,
 
att ställa borgen för lån i Ängelholms Flygplats AB upp till maximalt 857 608 kronor 
(motsvarande 2,86 procent av 30 miljoner kronor),
 
att ställa borgen för lån i Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB upp till 
maximalt 57 174 kronor (motsvarande 2,86 procent av 2 miljoner kronor),
 
att godkänna upprättat förslag till bolagsordning för Ängelholm Helsingborg flygplats 
Holding AB,
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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, samt
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
 
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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