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Motion till kommunfullmäktige i Gislaved 
 
 
Körkort på gymnasiet - en åtgärd för att göra våra ungdomar anställningsbara 
 
I inledningen till Läroplan för gymnasiet står följande: 
Det är skolans ansvar att varje elev på ett nationellt yrkesprogram inom gymnasieskolan ges 
möjlighet att uppnå kraven för en yrkesexamen som innebär att eleven har uppnått en av 
branschen godtagbar nivå av yrkeskunnande för att vara väl förberedd för yrkeslivet. 
 
Att vara väl förberedd för yrkeslivet innebär i de flesta fall att ha körkort. I en landsortskommun 
av Gislaveds storlek, där kollektivtrafiken ofta är begränsad är detta ännu viktigare då 
arbetsgivarna ofta kräver körkort. Arbetsförmedlingen i Gislaved kan intyga hur viktigt ett 
körkort är i vår kommun för att få en anställning. 

Allt färre ungdomar tar körkort om man jämför med början av 1990-talet. 1989 hade 76 procent 
av 18–24-åringarna körkort, jämfört med 58 procent 2015, enligt Vägverket/Transportstyrelsen. 
Samtidigt är körkort nödvändigt för många av jobben med lägre krav på erfarenhet. 

Många av våra ungdomar får sitt första arbete genom bemanningsföretagen. Där är kravet på 
körkort nästan alltid en förutsättning för anställning. Man ska kunna förflytta sig mellan olika 
arbetsplatser och kunna anpassa sig till skiftande arbetstider. Den befintliga kollektivtrafiken 
kan ofta inte tillfredsställa denna flexibilitet som krävs. 
 
Det är också ett problem för arbetsgivarna att hitta lämplig arbetskraft, om man inte kan 
anställa en person med lämplig utbildning på grund av att vederbörande inte har körkort. 
 
Att erbjuda eleverna körkortsutbildning i gymnasieskolan skulle vara en stor satsning på våra 
ungdomar i kommunen. Gymnasiet skulle också få ett nytt attraktionsvärde med fler sökande. 
 
Genomsnittskostnaden för ett körkort ligger idag på ca 15000kr. Minimikostnaden är ca 5600kr 
för alla de utgifter som ingår, undantaget körlektioner. 
Detta är mycket pengar för många idag, vilket gör att fler och fler tvingas avstå detta av 
ekonomiska skäl. Därmed skapas en orättvisa när våra ungdomar ska söka arbete. De är inte 
förberedda för anställning, vilket gör denna fråga till en jämlikhetsfråga. 
 
Barn till ensamstående och lågavlönade föräldrar har helt enkelt sämre förutsättningar att 
skaffa körkort och därmed ta sig in på arbetsmarknaden Körkortet har blivit en vattendelare 



som ger ungdomar med en viss bakgrund, sämre förutsättningar i livet. Det har blivit en 
klassfråga. 
 
Många kommuner har löst frågan genom att erbjuda körkortsutbildning vid sidan av skolan. 
Uppläggen ser lite olika ut. Några exempel: 
 
Kramfors: Alla elever som vill får en del av körkortet betalt, utanför skolan. Ingår gör teorin och 
10 körlektioner. 
 
Norsjö: Erbjuder alla elever att på deras fritid få en stor del av körkortet. Ingår gör teori och upp 
till 25 körlektioner. Syftet är att göra eleverna anställningsbara. 
 
Älvsbyn: Alla elever kan söka stipendium på 8000kr som kan användas på två lokala bilskolor. 
 
Tibro: Alla elever erbjuds en del av körkortet utanför skoltid. Ingår gör teori och 15 körlektioner. 
 
Robertsfors: Alla elever erbjuds teorilektioner och 15 körlektioner, som sker utanför skoltid. 
Skälet är främst att bättre rusta eleverna för arbetsmarknaden. 
 
Skurup: Beslutade i februari 2012 att införa ett körkortserbjudande för en del elever på 
gymnasiet. Syftet är att eleverna ska bli anställningsbara. 
 
Att införa körkortsutbildning i anslutning till gymnasiet kostar naturligtvis en hel del, men kan 
också innebära stora fördelar för kommunen. Fler ungdomar har större möjligheter att skaffa 
jobb, och därmed stanna kvar i kommunen. Kommunen som arbetsgivare kan lättare hitta 
lämplig arbetskraft. Gymnasieskolan skulle få ökad attraktionskraft.  
 
 
Mot denna bakgrund föreslår Vänsterpartiet 
 
att   kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag åt BUN att utreda och komma med förslag på 
hur en körkortsutbildning skulle kunna vara utformad och finansierad 
 
 
 
 
 
Marie Lackenbauer 



Maria Thorup ?4 Zl) 7 3
Från: Agneta Karlsson
Skickat: den 20 december 2016 16:21
Till: Maria Thorup
Kopia: Maria Gullberg Lorentsson; Niclas Palmgren
Amne: Avsägelse

Uppföljningsflagga: Follow Up
Färdigt: den 20 december 2016 23:34
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej
Jag vill härmed avsäga mig uppdraget som ersättare i Gisletorp Lokaler AB.
Med vänlig hälsning
Agneta Karlsson (M)

Skickat från min iPad

1



Gislaved den 11januari2017

mod

Till

Nominering av suppleant Gisletorp Lokaler AB.

\7alberedningen
i Gislaveds komniun

Den moderata fullmiktigegruppen vill som suppleant i Gisletorp Lokaler AB
efter Agneta Karlsson nominera Jan-Eric Pohi, Reftele.

tema

ful] rniktigegruppen
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Valberedningens presidium Sammanträdesdatum
2017-01-12

Vb § 2 Dnr: KS.20l6.3

Fyllnadsval, ersättare i Gisletorp Lokaler AB

Ärendebeskrivni ng
Agneta Karlsson (M) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i
Gisletorp Lokaler AB.

Moderaterna i Gislaved har nominerat jan-Erik Pohl (M) som ny ersättare i
Gisletorp Lokaler AB.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Agneta Karlsson (M), daterad den 20 december 20 1 6
Nominering från Moderaterna i Gislaved, daterad den 1 1 januari 2017

Valberedningens presidiums förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

godkänna Agneta Karlssons (M) begäran om entledigande från uppdraget
som ersättare i Gisletorp Lokaler AB, samt

välja Jan-Erik PohI (M), Lunden Hulu, 330 21 Reftele, som ny ersättare i
Gisletorp Lokaler AB till och med bolagsstämman 2019.

Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

ju sterares signatur Utdragsbestyrkande



Smålands Turism AB, ombud till bolagsstämma 2015-2018 35A

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post

 Palmgren Niclas M Slätteryd 22

Tel. bost. 0371-982 70
Tel. arb.  0371-811 41
Mobiltel. 070-661 01 11 ombud 332 92  GISLAVED niclas.palmgren@gislaved.se

 Johansson Marie S Torsgatan 1

Tel. bost. 0371-149 92
Tel. arb.  0371-811 88
Mobiltel. 070-299 49 92 ombud 332 36  GISLAVED marie.johansson@pol.gislaved.se

Bengt Petersson C Sunnaryd Strndvägen 1 ersättare 330 10 BREDARYD
Gunnel Augustson S Slättvägen 10 ersättare 334 32 ANDERSTORP
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Kommunfullmäktige   Sammanträdesdatum Sida 

 2014-12-15     1(1) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kf §63    Dnr: KS.2014.2   102  

 

Val av ledamöter och ersättare i föreningar och styrelser, ombud 

m.m.  

 

Ärendebeskrivning 

Val av ledamöter i föreningar, styrelser samt ombud mm ska ske i enlighet med 

stadgar och andra bestämmelser. Valen avser tiden 2015 – 2018. 

 

Valberedningen har förberett valen och föreslår kommunfullmäktige att välja 

ledamöter och ersättare, ombud m fl enligt bilaga 27-35. 

 

Valberedningen noterar att det saknas förslag i bilaga 33 avseende ersättare för 

ombud till stämma med Jönköpings läns trafiksäkerhetsförbund. 

 

Länets partidistrikt har tilldelat Gislaveds kommun möjlighet att föreslå en 

ledamot från (S) i styrelsen för Smålands Turism AB på bolagets årsstämma. 

Förslag införs i bilaga 35 B. 

 

Beslutsunderlag 

Valberedningen den 2 december 2014, § 30 

 

Yrkande 

Carina Johansson (C) för C, FP och KD: Att Torbjörn Gustafsson (C) väljs som 

ersättare för ombud till stämma med Jönköpings läns trafiksäkerhetsförbund. 

 

Marie Johansson (S): Bo Kärreskog (S) föreslås som styrelseledamot i Smålands 

Turism AB (Bilaga 35 B).  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Johanssons (C) för C, FP och KD 

tilläggsyrkande och Marie Johanssons (S) tilläggsyrkande  och finner att 

kommunfullmäktige antar dem. 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på valberedningens förslag i övrigt 

och finner att kommunfullmäktige antar dem. 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att   välja ledamöter och ersättare i föreningar och styrelser, ombud m.m.  

 för perioden 2015 – 2018 enligt bilaga 27-35 B. 

  

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsekontoret, kansli- och informationsenhet 

Kommunstyrelsekontoret, arkivfunktionen 

De valda 

Berörda organ 
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Valberedningens presidium Sammanträdesdatum
2017-01-12

Vb § 1 Dnr: KS.2016.3

Fyllnadsval, bolagsombud till bolagsstämma för Smålands Turism AB

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige behandlade den 17 november 2016 revidering av
företagspolicy. 1 samband med det gav kommunfullmäktige valberedningen i
uppdrag att ta fram förslag till kommunfullmäktige på bolagsombud till
bolagsstämma för Smålands Turism AB.

Med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut den 1 5 december 20 14 kommer
nuvarande ordinarie bolagsombud Niclas Palmgren (M) och Marie johansson (S)
samt ersättande bolagsombud Gunnel Augustsson (S) och Bengt Petersson (C) att
kvarstå.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 1 5 december 2014, § 63
Bilaga 35A

Valberedningens presidiums förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

välja Niclas Palmgren (M), Slätteryd 22, 332 92 Gislaved, som ordinarie
bolagsombud till bolagsstämma för Smålands Turism AB,

välja Marie johansson (S), Torsgatan 1, 332 36 Gislaved, som ordinarie
bolagsombud till bolagsstämma för Smålands Turism AB,

välja Gunnel Augustsson (5), Slättvägen lO, 334 32 Anderstorp, som
ersättande bolagsombud till bolagsstämma för Smålands Turism AB, samt

välja Bengt Petersson (C), Sunnaryd 3, 330 lO Bredaryd, som ersättande
bolagsombud till bolagsstämma för Smålands Turism AB.

Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

usterares signatur Utdragsbestyrkande



% GISLAVEDS
‘‘ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum 20 1 6- 1 2- 5

Plats och tid

Beslutande

Ovriga deltagande

Utses att justera

Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 - 15.50

Niclas Palmgren (M) ordf
Frank Josefsson (S)
Eva Eliasson (S)
Ann-Charlott Hilding (S) ej § 186
Lukas Yassin (MP)
Magnus Sjöberg (C)
Elisabeth johansson (C)
Ulf Poulsn (SD) § 191-203
Patric Bergman (M) tj ers för Pauline Stenvall

Susanne Norberg, bygg- och miljöchef
Gunilla Gustafsson, nämndsekreterare
Maud Enqvist, miljö- och hälsoskyddsinspektör
Fredrik Ingstorp, planarkitekt § 190-19 1
Ulf Edenborg, bygglovsingenjör § 192-195

Magnus Sjöberg

Bygg- och miljöförvaltningen

Måndag den 19december2016

Paragrafer 1 85 — 203
Sekreterare’—— . ;.

Gunilla Gustafsson

Sammanträdesdatum

Datum för
anslags uppsättande

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande 20 1 6-0 1- 1 3

J usteringens
plats och tid

Under-
skrifter

fl

—Ordforande -.--

/
Nicias Pal

lusterande

ANSLAGIBEVIS
Protokollet är justerat. justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Bygg- och miljönämnden

Paragrafer20 16-12-15

20 16-12-20

Bygg- och miljöförvaltningen

,, / t /7 ) L

-Gunilla Gustafsson

185 - 203

Utdragsbestyrkande



• GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönäm nden Sammanträdesdatu m Sida
2016-12-15 37(43)

Bm §198 Dnr: BM.20I6.29 007

Revisionsrapport: Granskning av styrning och ledning inom bygg-
och miljönämnden

Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun har PwC
granskat bygg- och miljönämndens styrning och ledning av verksamheten.
Granskningen visar att bygg- och miljönämnden endast delvis säkerställer en
ändamålsenlig styrning och ledning av verksamheten. Revisorerna önskar att ta
del av de åtgärder nämnden avser att vidta.

Förslag till åtgärder:
Rekommendationen att den påbörjade processkartläggningen/ utvecklingen har
startas upp. Den drivs som ett projekt med mål att hitta tydliga och klara
handläggningsprocesser för att underlätta handläggning och öka effektiviteten
arbetet styrs av ett tydligt medborgarperspektiv. Målet är att de övergripande
processerna blir så tydliga och involverar hela förvaltningen att den enskilde
handläggaren utifrån detta kan skapa sina egna rutiner. En klar vinst vid sidan
om det uppenbara att få en effektivare och enhetlig förvaltning är att med
ytterst liten handpåläggning har vi en digital ärendehanteringsplan.
1 samband med processutvecklingen kommer man att ta fram rutiner och
dokumentationsredovisningsmanualer för såväl fakturering som
internkontrollen.

Inom miljöenheten pågår nu ett förändringsarbete, i detta arbete innefattas att
förbättra dialogen och tydligheten mot verksamhetsägarna. Detta arbete
omfattar både en tydlig och klar tillsynsplan som korta och koncisa
tillsynsrapporter med tydliga regler för när de skall skickas. Fokus för detta
arbete är att förbättra verksamheternas syn på myndigheten och öka servicen
från myndigheten till alla medborgare och verksamheter.

Med tydligare tillsynspianer som tar fasta på antalet planerade tillsynsbesök, en
uppskattning av antalet tillståndsansökningar och anmälningar, blir det tydligare
och enklare för nämnden att följa verksamhetens verksamhet. Och kunna vidta
åtgärder när så krävs.

Centralt i kommunen pågår ett arbete för att ta fram ‘kritiska
kvalitetsindikatorer” dessa ska arbetas fram så att de speglar kvalitén ur flera
olika perspektiv (medborgare, ekonomi, verksamhet och medarbetare). För att
få fram de kritiska kvalitetsindikatorer behöver man först ta fram
kvalitetsindikatorer, här kommer vi att kunna hitta relevanta nyckeltal som
speglar verksamhetens kvalitet. Detta kommer att underlätta nämndens
möjlighet att fastställa specifika och mätbara mål.

Förvaltningen har under lång tid haft för avsikt att varje år ha ett ärende på
nämndens januarisammanträde där man ser över delegationsordningen som
skall gälla för året. Detta kommer att starta januari 2017.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-12-01 - Bmau §186
Bygg- och mil jöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 23 november 201 6
Revisionsrapport Granskning av styrning och ledning inom bygg- och
miljönämnden
Missiv_Granskning styrning och ledning

lusterares signatur Utdragsbestyrkande

\JX



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida
2016-12-15 38(43)

Bm §198 (forts.)

Bygg- och miljönämnden beslutar

att överlämna atgärdsredogörelsen till kommunala revisorerna och Pwc

Expedieras till:
Komm u nstyrelsen
Kommunens revisorer
Kommunfullmäktige
PwC/CarI-Magnus Stenehav

lusterares siiaur(f\ Utdragsbestyrkande



















































































2016-11-23

Partistöd 2017 Partistöd Partistöd Totalt utbetalning Utbetalning

Mandat grund mandat Feb aug

M 11 28 943     233 904      262 847      131 423    131 423    

Fp 2 28 943     42 528        71 471        35 735      35 735      

C 6 28 943     127 584      156 527      78 263      78 263      

S 18 28 943     382 752      411 695      205 847    205 847    

V 1 28 943     21 264        50 207        25 103      25 103      

KD 2 28 943     42 528        71 471        35 735      35 735      

K 1 28 943     21 264        50 207        25 103      25 103      

Mp 2 28 943     42 528        71 471        35 735      35 735      

SD 6 28 943     127 584      156 527      78 263      78 263      

Totalt 49 260 484  1 041 936   1 302 420   651 210    651 210    



Prisbasbeloppet för år 2016 = 44 300 kr. 44300

Bruttobeloppet 918206

Grundstöd 130385

Grundstöd per parti 14487

Mandatbundet stöd = 787821

Mandatbundet stöd per mandat 16078

Bruttobeloppet 1302420

Grundstöd 260484

Grundstöd per parti 28942,67

Mandatbundet stöd= 1041936

Mandatbundet stöd per mandat 21264



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-12-14 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §408 Dnr: KS.2016.226

Utbetalning av partistöd 2017

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 25 september 2014 nya regler för kommunalt
partistöd. Partistödet betalas ut årligen i förskott vid två tillfällen varje år.
Utbetalning sker i februari och augusti. Kommunfullmäktige ska årligen besluta
om utbetalningen.

Vid den årliga fördelningen av partistöd är det enligt kommunallagen nu möjligt
att ta hänsyn till om partiet lyckats bemanna sina platser eller inte. Enligt de
lokala reglerna för partistöd reduceras det mandatbundna stödet efter
respektive partis obesatta mandat. Parti anses ha obesatt mandat när
länsstyrelsen inte kan fastställa ledamot för mandat. Det mandatbundna stödet
reduceras i den stund länsstyrelsen till fullmäktige har meddelat att de inte kan
fastställa ledamot för mandat.

Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett underlag för utbetalning av
partistöd för 2017. Samtliga partiers mandat i kommunfullmäktige är idag
besatta.

Enligt reglerna för partistödet ska partierna senast den 30 juni redovisat hur
partistödet har använts. Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31
december. Om ett parti inte lämnar in en redovisning och granskningsrapport
inom föreskriven tid betalas inget stöd ut för nästkommande år.

Kommunfullmäktiges presidium behandlade den 25 augusti 2016 de
redovisningar som hade lämnats in från partierna och kunde konstatera att
samtliga partier i fullmäktige har lämnat in en redovisning enligt reglerna för
partistödet. Detta meddelades fullmäktige den 22 september 2016.

Beslutsunderlag
Regler för kommunalt partistöd fastställda av kommunfullmäktige den 25
september 2014
Beräkning av partistöd per parti för 2017 daterad den 23 november 2016
Kommunfullmäktiges presidium den 25 augusti 2016, § 9
Kommunfullmäktige den 22 september 2016, § 131
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 16 november 2016

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att partistöd för 2017 ska betalas ut till samtliga partier i
kommunfullmäktige enligt beräkning daterad den 23 november 2016.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida
2016-09-22 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kf §131 Dnr: KS.2016.1

Meddelanden

Ärendebeskrivning
Information från kommundirektören om demokratitorget den 20 oktober 2016

Kommundirektören informerar om att under Hållbarhetsveckan
kommer det att den 20 oktober anordnas ett demokratitorg i ljushallen
mellan kl. 16.00 - 18.00. Partierna får då möjlighet att ställa ut och ge
information om sitt parti.

Kommunfullmäktiges presidium
2016-08-25 § 9 - Redovisning av partistöd
Redovisning av partistöd 2015

Kommunstyrelsen
2016-08-24 § 249 - Redovisning av uppdrag i svar på motion om
rådgivning för projektet Ungdomstillväxt
2016-09-07 § 264 - Igångsättningstillstånd för miljöundersökning och
rivning inom Åtterås 2;137, Smålandsstenar
2016-09-07 § 265 - Ekonomisk uppföljning för socialnämnden

Länsstyrelsen i Jönköpings län
Beslut angående detaljplan för del av fastigheten Vik 1:58, Viks strand,
Hestra, Gislaveds kommun
Missiv - överklagande av Länsstyrelsen i Jönköpings beslut den 30 augusti
2016 angående detaljplan för del av fastigheten Vik 1:58, Hestra,
Gislaveds kommun

Socialnämnden
2016-08-30 § 91 - Ej verkställda beslut 2:a kvartalet 2016





 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrdokument 
Dokumenttyp: Regler 

Beslutat av: Kommunfullmäktige 

Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2014-09-25 § 130 

Ansvarig: Kanslichefen 

Revideras: Vart 4:e år, inför ny mandatperiod 

Följas upp: Minst vart 4:e år 

  

 

 

 

 

 

 

Regler för kommunalt partistöd 
 

 

 

 

 

 

 

Dnr KS.2014.151 

 
 

 

 

 



 

 

I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt 

partistöd. 

 

I Gislaveds kommun ska därutöver följande gälla. 

 

1 § Rätt till partistöd 

Det lokala partistödet i Gislaveds kommun utgår till partier som är representerade i 

kommunfullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § andra stycket 

kommunallagen. 

 

Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. 

 

2 § Partistödets syfte 
Partistödets ändamål och syfte är att genom ekonomiskt bidrag och stöd till politiska 

partier stärka deras ställning i den kommunala demokratin och stödet ska användas för 

politisk verksamhet med anknytning till Gislaveds kommun. 

 

3 § Grundstöd och mandatstöd 

Bruttobelopp 

Gislaveds kommun ska varje år fördela ett totalt belopp till de partier som är 

representerade i kommunfullmäktige som motsvarar antalet mandat i 

kommunfullmäktige multiplicerat med 60 % av basbeloppet för föregående år. 

 

Partistödet består av ett grundstöd och ett mandatstöd.  

 

Grundstöd 

20 % av bruttobeloppet ska fördelas lika mellan de i kommunfullmäktige 

representerade partierna. 

 

Mandatstöd 

Differensen mellan bruttobelopp och grundstöd ska fördelas lika mellan varje mandat i 

kommunfullmäktige. 

 

4 § Fördelning av partistöd 

Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är 

fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). 

 

Det mandatbundna stödet reduceras efter respektive partis obesatta mandat. Parti 

anses ha obesatt mandat när länsstyrelsen inte kan fastställa ledamot för mandat. Det 

mandatbundna stödet reduceras i den stund länsstyrelsen till fullmäktige har meddelat 

att de inte kan fastställa ledamot för mandat. Reglering av i förskott utbetalat 

mandatbundet stöd görs i samband med näst kommande utbetalning. 

 



 

  

Partistöd utgår till dess att representationen i kommunfullmäktige upphör. 

Representation anses upphöra när länsstyrelsen inte har något namn att tillgå när det 

behöver göras en ny sammanräkning. 

 

Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår upphör utbetalningen 

av partistödet i den stund länsstyrelsen till fullmäktige har meddelat att partiet inte 

längre är representerat. Det partistöd som under året är utbetalat i förskott återkrävs 

inte.  
 

5 § Redovisning och granskning 

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 

partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket 

kommunallagen samt partistödets syfte enligt detta dokument.  

 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december varje år och ges in till 

kommunfullmäktige (kommunstyrelsekontoret) senast sex månader efter 

redovisningsperiodens (kalenderårets) utgång. 

 
Av redovisningen ska framgå: 

 Organisationsnummer för partiet. 

 Partiföreningens stadgar. 

 Uppgift om partiföreningens styrelseledamöter samt revisorer för innevarande 
år. 

 Årsredovisning från föregående år samt protokoll från årsmöte som visar att 

ansvarsfrihet beviljats. Av årsredovisningen ska det framgå hur partistödet har 

använts. 

 Uppgift om partiföreningens bankgiro, plusgiro eller bankkonto. 
Bankkontouppgiften ska styrkas med bankontobevis. 

 Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma. 

 Partiets kontaktperson avseende partistöd. 
 

En av mottagaren (de politiska partierna) utsedd särskild granskare ska granska om 

redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. 

Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. 

 

Kommunfullmäktige får besluta att partistöd inte ska betalas till parti som inte lämnar 

redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § första och andra styckena 

kommunallagen.  



 

  

 

 

6 § Årlig utbetalning 

Partistödet betalas ut årligen i förskott vid två tillfällen varje år. Utbetalning sker i 

februari och augusti. Utbetalningen i februari avser januari – juni månad och 

utbetalningen i augusti avser juli – december månad. Utbetalning sker efter beslut av 

kommunfullmäktige i januari.  

 

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket 

kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas 

inget stöd för nästkommande år. 



 

  

Kommentarer till reglerna 
(se även SKL:S kommentarer i cirkulär 14:12) 

 

4 § Fördelning av partistöd 

Vid den årliga fördelningen av partistöd är det enligt kommunallagen nu möjligt att ta 

hänsyn till om partiet lyckats bemanna sina platser eller inte. Om det ska vara möjligt 

att avstå från att betala ut fullt partistöd till partier med ”tomma stolar” behövs en 

lokal regel för det. 
 

Enligt reglerna i § 4 kan det mandatbundna partistödet minska för partier som inte 

lyckas bemanna alla sina platser. Lyckas partiet inte bemanna någon plats 

överhuvudtaget kan också grundstödet dras in. Det är något som fullmäktige måste ta 

ställning till därav skrivningen i de två sista styckena i § 4 i förslaget till partistödsregler. 

 

4 § fjärde stycket innehåller en regel som gör det möjligt att förlänga partistödet för en 

viss period efter det att representationen upphört. Om kommunen vill ha en sådan 

avtrappningsregel och hur lång avtrappningstiden ska vara är en lokal fråga. Av lag följer 

dock att perioden inte får vara längre än ett år. Väljer man helt att avstå från en 

reglering kommer partistödet att upphöra samtidigt som representationen upphör. 

 

5 § Redovisning och granskning 

Den närmare utformningen av redovisningen är inte lagreglerad. I propositionen (prop. 

2013/14:5, sid 78-79) finns vissa vägledande uttalanden. 

 

”Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande 

bild av hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bl.a. att redovisningen bör omfatta 

allt det partistöd som har använts, både det som har mottagits för det senaste året och det 

som eventuellt sparats från tidigare år, Däremot kan naturligtvis inte partierna tvingas att 

redovisa användningen av partistöd som har mottagits för tid före det att de föreslagna 

redovisningsbestämmelserna ska tillämpas.” 

 

Redovisningen behöver innehålla mer än ett uttalande att stödet har använts för att 

stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bl.a. 

framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den 

utbetalande kommunen samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits. 

 

6 § Årlig utbetalning 

Syftet med reglerna om redovisning och granskning är att göra underlag och beslut 

kring det lokala partistödet öppnare och mer tillgängliga för allmänhet och media. Hur 

partierna väljer att presentera hur de utnyttjar sitt stöd i förhållande till medborgare 

och media är en fråga för respektive parti. De handläggningsåtgärder som ingår i den 

sedvanliga beredningen inför ett beslut i kommunfullmäktige tar därför sikte på att i lag 

och lokala regler föreskrivna formkrav är uppfyllda. Har inte redovisning lämnats eller 



 

  

saknas en granskningsrapport (granskningsintyg) ska kommunfullmäktige besluta att 

stöd inte ska betalas ut.  
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Ägardirektiv Smålands Turism AB

Ärendebeskrivning
Smålands Turism AB är ett kommunägt aktiebolag, som till 50 % ägs av Region
Jönköpings län och till 50 % av de tretton kommunerna. Fördelningen av
aktierna mellan länets kommuner baserade sig vid bildandet år 2000 på
kommunernas befolkningsandel. Gislaveds kommuns andel är 5 % av det totala
antalet aktier. Aktiebolaget föregicks av Smålands Turismråd, som startade sin
verksamhet 1984 och som tillsammans med de båda andra länen i Småland
hade till uppdrag att marknadsföra Småland.

Smålands Turism AB har som huvudändamål att utveckla turism och
besöksnäring, långsiktigt och hållbart, på regional, nationell och internationell
nivå och som därigenom ökar attraktivitet och skapar affärsmöjligheter för
regionens kommuner. Bolaget ska också vara en kompetensresurs för
kommunernas lokala destinationsutveckling.

Styrningen av bolaget har huvudsakligen skett genom bolagsordning och
uppdragsavtal, som under hand reviderats i förhållande till de ursprungliga
versionerna. Detta har skett i samråd med landstinget/regionen och länets
kommuner samt oftast genom initiativ av den politiskt tillsatta styrelsen.
Utöver de bolagshandlingar, som finns för aktiebolaget och de affärsplaner som
regelbundet tagits fram och antagits av bolagsstämman, bör aktiva ägare också
ha regelbundna ägarsamråd och gemensamt utarbeta sammanfattande
ägardirektiv, som ska vara vägledande för styrelse och VD. Det sker genom att
bolagsstämman antar ägardirektiven.

Inom ramen för det gemensamma ägandet mellan kommunerna och regionen
och de samarbetsformer som numera finns för gemensamma frågor har ett
förslag till ägardirektiv tagits fram. Dialog och samråd har skett mellan
kommunerna inom Primärkommunalt samverkansorgan
och vidare gemensamt med regionens företrädare på Kommunalt Forum.
Förslaget från detta organ är att regionen och kommunerna ska godkänna
förslaget till ägardirektiv, som därefter ska överlämnas till bolagsstämman i
Smålands Turism AB för antagande.

Förslaget till ägardirektiv markerar i sina tre inledande avsnitt att Smålands
Turism AB är en del av regionens och kommunernas organisation samt hur
ägandet ser ut, ägarnas rätt att utfärda direktiv för styrelse och VD betonas,
såvida det inte strider mot bolagsordningen eller lag och vidare markeras
ägarnas skyldighet att ha uppsikt överbolaget samt hur detta kan ske och ska
hanteras av region och kommuner.

Det fjärde avsnittet är centralt för hur ägarna ser på bolagets verksamhet vad
gäller ändamål och uppdrag ska utvecklas och utföras. Anknytningen till den
regionala utvecklingsstrategin (RUS) lyfts fram och syftet och nyttan för
kommuner, näringsliv och medborgare markeras. Långsiktighet, uthållighet i
olika geografiska perspektiv är nyckelord. Vidare betonas vikten av att bolaget
är ett stöd för den lokala destinationsutvecklingen. I ett särskilt avsnitt
förtydligas bolagets uppdrag och under vilka former det ska genomomföras.
Det noteras särskilt att bolag ska följa bolagsordningen och den avgränsningen
vad gäller den kommunala kompetensen.
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I femte avsnittet beskrivs fullmäktiges rätt till ställningstagande, dels vad gäller
verksamhetsplaner och ägartillskott, dels andra frågor av principiell
beskaffenhet eller av större vikt.

Rapportering och uppföljning ska ske genom årsredovisningens
förvaltningsberättelse, vilken också ska inkludera bolagsstyrningsfrågor och ska
kunna ligga till grund för kommunstyrelsernas/ /regionsstyrelsernas
uppsiktsbeslut resp. lekmannarevisorernas granskning. Formerna för
information och dialog förtydligas, såväl vad gäller upplysningar, möten och
dokumentation som periodicitet och tider för detta. Ven lekmannarevisorernas
rätt till information för sin granskning lyfts fram.

I sjunde avsnittet beskrivs ekonomiska mål och finansiering. Tre olika
inkomstkällor nämns och här sätts ett soliditetsmått på 30 %, som inte får
underskridas. En inkomstkälla är ägarnas driftbidrag, vilket regleras genom
beslut på bolagsstämman med hänvisning till konsortialavtalet och är f.n. totalt
10 mkr, dvs. 500 tkr för Gislaveds kommuns del. Detta godkändes i särskild
ordning av resp. kommunfullmäktige; för Gislaveds del i december 2013. Det
är ett exempel på kommunfullmäktiges ställningstagande enligt ovan.

I följande två avsnitt markeras att offentlighetsprincipen gäller för ett helägt
kommunal aktiebolag, görs påminnelse om arkiveringsskyldigheten samt
beskrivs formalia kring årsstämman.

Slutligen konstateras att genom ett antagande av ägardirektiven på
bolagsstämman ska det mellan ägarna ingångna uppdragsavtalet från 2007, som
hittills tillsammans med bolagsordningen styrt bolaget, upphöra att gälla.

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar i sin beredning att det i samförstånd
framtagna ägardirektivet är väl genomarbetat och på ett utömmande och
tydligt sätt lyfter fram ägarnas förväntningar på bolagets ledning. Det sker i
förhållande till det som beskrivs såväl i bolagsordningen som i gemensamma
dokument (strategier) för utveckling av såväl regionen som kommunerna samt
hur bolaget kan och ska vara ett verktyg i fråga om de delar som handlar och
besöksnäring och turism. Ägardirektiven beskriver väl rollfördelning och ansvar
i relation till gällande lagstiftning och markerar därmed också vikten av aktivitet
för såväl bolagets ledning som för ägarna i samspel och ständigt pågående
dialog om verksamhetens mål och medel.

Beslutsunderlag
Förslag till Ägardirektiv Smålands Turism AB, daterat den 17 oktober 2016
Primärkommunalt samverkansorgan den 4 november 2016, § 77
Kommunalt Forum den 9 december 2016
Kommunstyrelsens näringsutskott den 19 december 2016, § 39

Yrkande
Inga-Maj Eleholt (C) med instämmande av Maria Gullberg Lorentsson (M) och
Tommy Stensson (S): Bifall till förslaget.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att för Gislaveds kommuns del godkänna förslag till Ägardirektiv Smålands
Turism AB, daterat den 17 oktober 2016, samt

att kommunfullmäktiges beslut utgör instruktion för Gislaveds kommuns
ombud i fråga om antagande av ägardirektiv på bolagsstämma med
Smålands Turism AB.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



1

1(3)

2007-05-15

KONSORTIALAVTAL

Mellan landstinget i Jönköpings län samt Aneby, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Habo,
Jönköpings, Mullsjö, Sävsjö, Tranås, Vaggeryds,Vetlandaoch Värnamo kommuner,
nedan benämnda parterna, har följande avtal angående turism träffats.

§ 1
Parterna har åtagit sig att gemensamt förvärva ett aktiebolag, nedan benämnt bolaget,
med en verksamhet som syftar till att utveckla länets turism.

Bolaget skall ha en bolagsordning vars lydelse framgår av bilaga 1 i detta avtal.

Parterna skall med bolaget ingå ett uppdragsavtal i överensstämmelse med bilaga 2 i
detta avtal.

§ 2
Bolagets verksamhet skall vara att utveckla och främja turism genom insatser på
regional, nationell och internationell nivå.

§ 3
Aktiefördelningen i bolaget skall vara följande och aktiekapitalets storlek uppgå till
600 000 kr. Aktieteckningen skall genomföras före utgången av år 2000.

Aneby 1% (6 aktier)
Eksjö 3% (18 aktier)
Gislaved 5% (30 aktier)
Gnosjö 1% (6 aktier)
Habo 1% (6 aktier)
Jönköping 18% (108 aktier)
Mullsjö 1% (6 aktier)
Nässjö 4% (24 aktier)
Sävsjö 2% (12 aktier)
Tranås 3% (18 aktier)
Vaggeryd 2% (12 aktier)
Vetlanda 4% (24 aktier)
Värnamo 5% (30 aktier)
Landstinget 50% (300 aktier)
Summa 100% (600 aktier)

Vid ytterligare ökning av aktiekapitalet skall parterna teckna aktier i förhållande till den
vid teckningstillfället rådande fördelningen av aktiekapitalet.
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Bolagets aktiekapital får under avtalstiden ej höjas utöver det i bolagsordningen angivna
maximikapitalet utan samtliga parters medgivande.

§ 4
Part äger ej rätt att under avtalstiden överlåta sina aktier i bolaget till annan utan
samtycke av övriga parter.

§ 5
Bolagets styrelse skall ha 7 ledamöter och 7 ersättare. 4 ledamöter och 4 ersättare skall
representera kommunerna medan 3 ledamöter och 3 ersättare skall representera
landstinget. Landstinget utser ordförande och kommunerna utser vice ordförande.

§ 6
Jönköpings läns kommuner i samverkan nominerar ordförande för bolagsstämman, en
auktoriserad revisor och en ersättare samt en lekmannarevisor och en ersättare som ska
väljas vid årsstämman. Parternas ombud skall vid stämman rösta för de på detta sätt
nominerade personerna.

Förutom det av part utsedda ombudet äger landstinget och kommunerna i länet rätt att till
årsstämman sända en representant för varje övrigt i landstinget respektive varje
kommunfullmäktige företrätt parti. De personer som på detta sätt utses närvara äger
närvaro- och yttranderätt vid stämman samt sådan frågerätt som tillkommer aktieägare
enligt 7 kap 5-6 §§ aktiebolagslagen.

§ 7
Vid årsstämman skall beslutas om storleken på det sammanlagda kapitaltillskott som
skall tillskjutas bolaget under nästa räkenskapsår. Kommunerna och landstinget, ägarna,
har dock enligt uppdragsavtalet uttalat följande kapitaltillskott för de tre första åren:

År 2001, totalt 4 milj. kr
År 2002, totalt 6 milj. kr
År 2003, totalt 8 milj. kr

Detta beslut om det sammanlagda kapitaltillskottet är bindande för parterna.
Kapitaltillskottet skall inbetalas i förskott senast 31 januari varje år.

Vid årsstämma skall årligen efter beredning i styrelsen fastställas en affärsplan varav
verksamhetens omfattning de följande åren framgår. Planen skall även innefatta budget
för nästföljande räkenskapsår.
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§ 8
Tvist på grund av detta avtal skall avgöras i svensk domstol.

§ 9
In- och utträde ur detta avtal kan bara beslutas vid ordinarie årsstämma. Frågan om in-
och eller utträde skall innan årsstämman ha behandlats vid två styrelsesammanträden.

§ 10
Detta avtal gäller utom såvitt avser § 3 första stycket ovan som skall verkställas under år
2000, fr o m 1 januari 2001 och till utgången av 2005. Detta avtal ersätter avtal som
började gälla den 1 januari 2001 och till utgången av 2005. Avtalet förlängs därefter med
4 år i taget såvida det inte dessförinnan sagts upp senast tolv (12) månader före
avtalsperiodens utgång.

Uppsägning skall vara skriftlig och delges samtliga parter och bolaget.

Ovanstående konsortialavtal godkännes:

…………………………………………. …………………………………………
För Aneby kommun För Nässjö kommun

………………………………………….
…………………………………………..
För Eksjö kommun För Sävsjö kommun

………………………………………….
…………………………………………..
För Gislaveds kommun För Tranås kommun

…………………………………………. …………………………………………
För Gnosjö kommun För Vaggerydskommun

………………………………………….
…………………………………………..
För Habo kommun För Vetlandakommun

……………………………………….....
…………………………………………..
För Jönköpings kommun För Värnamo kommun
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…………………………………………..
…………………………………………..
För Mullsjö kommun För Landstinget i Jönköpings län



1

1(2)

2007-05-15
UPPDRAGSAVTAL

Mellan landstinget i Jönköpings län samt Aneby, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Habo,
Jönköpings, Mullsjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vaggeryds,Vetlandaoch Värnamo
kommuner, nedan benämnda parterna, och Smålands Turism AB.
nedan benämnt bolaget, har följande avtal ingåtts.

§ 1
Parterna ger bolaget i uppdrag att utveckla och främja turism genom insatser på regional,
nationell och internationell nivå.

Bolaget skall arbeta för en utveckling av turism, tillsammans med kommuner, kommuner
i samverkan och lokala turistaktörer och andra aktörer som bolaget finner lämpliga för
ändamålet.

En ökad samverkan över länsgränser och inom hela Småland skall eftersträvas.

Bolaget skall särskilt arbeta med
 Marknadsföring
 Bokningsverksamhet
 Försäljning
 Kompetensförsörjning
 Kompetensutveckling
 Produktutveckling inom turistområdet

§ 2
Bolaget skall vara remissorgan i frågor som rör bolagets verksamhetsområde.

§ 3
Bolagets styrelse skall bereda och för ordinarie årsstämma lägga fram förslag till
riktlinjer för bolagets verksamhet (affärsplan), på såväl kort som lång sikt.

§ 4
Kommunstyrelserna i kommunerna i Jönköpings län samt landstingsstyrelsen äger rätt att
när som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar samt att även övrigt
informera sig om verksamheten.

Bolagets skall hålla parterna väl informerade om turismens utveckling och bolagets
ekonomi. Bolaget skall regelbundet kalla parterna till ägarsamråd angående bolagets
verksamhet.
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§ 5
Parterna förbinder sig att inbetala
År 2001 4 milj. kr
År 2002 6 milj. kr
År 2003 8 milj. kr

Därefter förbinder sig parterna att årligen till bolaget inbetala 8 milj. kr så länge
konsortialavtalet gäller.
Pengarna fördelas enligt samma fördelning som aktierna i bolaget (§ 3 i
konsortialavtalet).

§ 6
Detta avtal gäller fr o m 1 januari 2001 och till utgången av 2005. Detta avtal ersätter
avtal som började gälla den 1 januari 2001 och till utgången av 2005. Avtalet förlängs
därefter med 4 år i taget såvida det inte dessförinnan sagts upp senast tolv (12) månader
före avtalsperiodens utgång.
Uppsägning skall vara skriftlig och delges samtliga parter och bolaget.

Ovanstående uppdragsavtal godkännes:

...................................................................
............................................................

För Aneby kommun För Nässjö kommun

..................................................................
............................................................

För Eksjö kommun För Sävsjö kommun

...................................................................
............................................................

För Gislaveds kommun För Tranås kommun

...................................................................
............................................................

För Gnosjö kommun För Vaggerydskommun

...................................................................
............................................................

För Habo kommun För Vetlandakommun

...................................................................
............................................................

För Jönköpings kommun För Värnamo kommun

...................................................................
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............................................................
För Mullsjö kommun För Landstinget i Jönköpings län

...................................................................
För Smålands Turism AB



1(5)

2016-10-17

Detta ägardirektiv avser Smålands Turism AB, (556201-9652), (nedan kallat
bolaget) och har fastställts på bolagsstämma 2017-02-10.

1 Bolaget som en del av regionens och länets kommuners
organisation

Bolaget ägs av Region Jönköpings län och länets kommuner med följande
ägarförhållande.

Regionledningskontoret
Avsändare

.

Ägardirektiv Smålands Turism AB

Ägare Antal aktier Andelstal (%)

Region Jönköpings län 300 50

Aneby kommun 6 1

Eksjö kommun 18 3

Gislaved kommun 30 5

Gnosjö kommun 6 1

Habo kommun 6 1

Jönköping kommun 108 18

Mullsjö kommun 6 1

Nässjö kommun 24 4

Sävsjö kommun 12 2

Tranås kommun 18 3

Vaggeryd kommun 12 2

Vetlanda kommun 24 4

Värnamo kommun 30 5

Summa 600 100
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2016-10-17     

Bolaget är en del av Region Jönköpings läns och länets kommuners verksamhet
vilket bolaget i sin verksamhet har att beakta.

Bolagets verksamhet regleras, utöver lag och bolagsordningen av de direktiv
som utfärdas gemensamt av ägarna och fastställs av bolagsstämman.

2 Ägarnas direktivrätt
Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida
dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller
annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och
sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

3 Ägarnas ledningsfunktion
Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av ägarnas styrelser.

Ägarna har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt
inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna den information om
verksamheten som ägarna gemensamt begär. Den närmare omfattningen av
informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Regionstyrelsen och respektive kommunstyrelse har enligt 6 kap. §1 a
kommunallagen att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

4 Bolagets verksamhet

Ändamålet
Bolagets verksamhet har stor betydelse för Region Jönköpings län och dess
invånare. Utgångspunkten är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och
regionens vision om ”Ett bra liv i en attraktiv region”. Verksamhetenhar som
huvudändamål att utveckla turism och besöksnäring som ökar attraktivitet och
skapar affärsmöjligheter för regionens kommuner, till nytta för kommuninvånare
och näringsliv.

Verksamheten skall bedrivas med ett långsiktigt perspektiv på tillväxt inom turism
och besöksnäringen på lokal, nationell och internationell arena.
Utvecklingsarbetet ska utgå från långsiktig hållbarhet, där regionens särprägel av
småföretagande, rika naturtillgångar och expansiv tillväxt utgör grundfundament.
Bolaget ska vara en kompetensresurs för kommunernas lokala
destinationsutveckling.

Uppdraget
Bolagen ska med utgångspunkt från ändamålet med bolaget:

 Arbeta för att besöksnäringen utvecklas i linje med den Nationella
Turismstrategin.
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 Ha en uppdaterat regional strategi för besöksnäringens utveckling i
regionen

 Utveckla och erbjuda attraktiva koncept till besöksnäringens kunder med
beaktande av krav på hållbarhet.

 Samverka med kommunerna i frågor som har nationellt intresse inom
besöksnäringen och bidra till den regionala tillväxten genom ökade
marknadsandelar inom turismsektorn

 Vara en kompetensresurs och kunskapsförmedlare för Regionens,
kommunernas och arrangörers arbete inom besöksnäringen.

 Bedriva en aktiv omvärldspaning och anpassa verksamheten till nya
trender och mönster

 Erbjuda en hög tillgänglighet genom uppkoppling till interaktiva och
moderna kommunikationsverktyg

 Verka för att stärka varumärket Småland i samverkan med övriga
Smålands län.

Samverkan med andra regioner och länder ska eftersträvas då det främjar
utvecklingen för besöksnäringen i Jönköpings län.

Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala
kompetensen.

5 Fullmäktiges ställningstagande

Budget och verksamhetsplan
Bolagets styrelse ska årligen senast 1 april för ägarna redovisa förslag till
verksamhetsplan för närmaste tre räkenskapsår. För det första året i
verksamhetsplanen ska förslag till budget med ägartillskott redovisas.

Budget och verksamhetsplan fastställs av årsstämman.

Principiella frågeställningar

Innan bolaget tar beslut i frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska
ägarnas inställning inhämtas.

Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs ska bolaget samråda med
regionstyrelsen.

6 Rapportering - uppföljning

Förvaltningsberättelse
Bolagets styrelse ska i årsredovisningens förvaltningsberättelse, utöver vad
aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot
bakgrund av beslutad verksamhetsplan och vad som i övrigt anges i
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bolagsordningen och dessa direktiv.

I förvaltningsberättelsen ska också redovisas uppgifter som normalt ingår i en
bolagsstyrningsrapport och som är adekvat att redovisa för bolaget.

Redovisning ska vara utformad så att den kan läggas till grund för kommun-
/regionstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap, 1§ kommunallagen samt för
lekmannarevisorns granskning.

Information och ägardialog
Ägarna ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget
ska initiera möten med ägarna om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till ägarna redovisa bolagets ställning och resultat per den 30 juni och
31 december. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunerna på viktigare
omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Regionstyrelsen och respektive kommunstyrelse ska utan dröjsmål få del av

- protokoll från bolagsstämma

- protokoll från styrelsesammanträde

- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport
från lekmannarevisor.

Bolagets ledning (ordförande/VD) ska delta vid möte med ägarna (ägardialog)
minst en gång per år.

Kommunal koncernredovisning
Bolaget ska till ägarna lämna de uppgifter som bedöms nödvändiga för
upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om
kommunal redovisning.

Granskningsrapport lekmannarevision
Bolagets lekmannarevisor ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om
huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån lämnat ägardirektiv,
verksamhetsplan och bolagsordning samt de kommunala befogenheter som utgör
ram för verksamheten.

Om lekmannarevisor inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden
som anges i första stycket ska lekmannarevisor löpande kommunicera sina
iakttagelser till ägarna.

7 Ekonomiska mål -finansiering
Bolaget ska bedriva sin verksamhet så att kostnader över tid balanseras av
ägarnas bidrag och övriga intäkter.

Bolaget skall efterstäva att tillvarata möjligheter till kompletterande finansiering
av sin verksamhet genom exempelvis finansiellt stöd från EU-fonder och
samarbetsprojekt med näringsliv och andra aktörer

Bolaget soliditet ska inte understiger 30 procent.
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8 Offentlighetsprincip – arkivering av handlingar
Bolaget omfattas av offentlighetsprincipen.

Region Jönköpings läns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.

Regionstyrelsen är arkivmyndighet.

9 Bolagsstämma
Bolagets årsstämma ska hållas senast före utgången av juni månad.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till årsstämman ska ske.

10 Avtal som upphör att gälla
Med detta ägardirektiv följer att det uppdragsavtal som 2007-05-15 ingåtts mellan
ägarna upphör att gälla.
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Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner ägardirektiv för Smålands Turism AB

Sammanfattning
Smålands Turism AB är ett gemensamt med länets kommuner ägt bolag för att
utveckla och främja turism genom insatser på regional, nationell och
internationella nivå.

Ägarnas styrning av bolagets verksamhet har förutom beslut på bolagsstämmor
styrts av ett uppdragsavtal utifrån vilket årliga beslut om ägartillskott fattats.

Mot bakgrund av bland annat kommunallagens krav på förstärkt uppsiktplikt för
verksamhet som drivs i bolagsform har efter samråd med övriga ägare tagits fram
förslag till ägardirektiv. Efter att ägardirektiv fastställs av bolagsstämman upphör
nuvarande uppdragsavtal att gälla.

Information i ärendet

Bolagets historik och ägarförhållande
Landstinget och länets 13 kommuner träffade genom konsortialavtal 2000-07-05
överenskommelse om att förvärva ett gemensamt aktiebolag med ändamål att
främja turism genom insatser på regional, nationella och internationell nivå.

Bolaget som verkat från 2001 har firmanamnet Smålands Turism AB.

Förutom bolagsordning har verksamheten reglerats av ägarna genom ett särskilt
uppdragsavtal – nu gällande är daterat 2007-05-15.

Regionledningskontoret
Stefan Schoultz

Regionstyrelsen

Ägardirektiv Smålands Turism AB
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Ägarförhållandet är allt sedan förvärv delat mellan Regionen och länets
kommuner enligt följande.

Regionstyrelsens uppsiktsplikt
Enligt kommunallagen gäller en förstärkt uppsiktplikt för verksamhet som drivs i
bolagsform. Detta innebär att regionstyrelsen i årliga beslut ska bedöma bolagets

verksamhet i förhållande till ändamål som fullmäktige fastställt
verksamhet i förhållande till de kommunala befogenheterna.
att frågor av principiell beskaffenhet underställs ägarna före beslut.

Nuvarande förhållande med uppdragsavtal är inte tillräckligt för ägarnas
uppsiktsplikt. I samråd med länets kommuner har därför framtagits förslag till
ägardirektiv. I förslag till ägardirektiv punkt 4 utvecklas det ändamål för bolaget
som anges i bolagsordning. Enligt direktivets punkt 5 ska verksamheten årligen
beskrivas i en treårig verksamhetsplan med behov av ägartillskott för det första
året. Verksamhetsplanmed mätbara mål och budget ska fastställas av ägarna på
bolagsstämma.

I ägardirektivet anges att innan bolaget tar beslut i frågor av principiell
beskaffenhet eller av större vikt ska ägarnas inställning inhämtas. I fråga om vad
som är av principiell beskaffenhet så ska bolaget samråda med regionstyrelsen.

Ägare Antal aktier Andelstal (%)

Region Jönköpings län 300 50

Aneby kommun 6 1

Eksjö kommun 18 3

Gislaved kommun 30 5

Gnosjö kommun 6 1

Habo kommun 6 1

Jönköping kommun 108 18

Mullsjö kommun 6 1

Nässjö kommun 24 4

Sävsjö kommun 12 2

Tranås kommun 18 3

Vaggeryd kommun 12 2

Vetlanda kommun 24 4

Värnamo kommun 30 5

Summa 600 100
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Tidplan
För fastställande av ägardirektiv och verksamhetsplan med budget gäller följande
tidplan.

Ägardirektiv
• Samråd med övriga ägare har skett i Kommunalt Forum 2016-12-09
• Ställningstagande hos respektive ägare (december-januari)
• Fastställs i vid extra bolagsstämma som genomförs i samband med

Kommunalt Forum 2017-02-10.

Verksamhetsplan 2018-2020 med budget för 2018
• Information/samråd i Kommunalt Forum 2017-02-10
• Förslag från bolaget 1 april
• Beredning i Kommunalt forum (maj)
• Beslut hos respektive ägare och fastställande av årsstämman (juni).

Avtalsförändringar
Efter att ägardirektiv fastställs av extra bolagsstämma 2017-02-10 upphör
nuvarande uppdragsavtal att gälla.

Det konsortialavtal som nu gäller (daterat 2007-05-15) äger fortsatt giltighet då
det reglerar vad som ska gälla kring ägarförhållanden och eventuella
aktieöverlåtelser.

Beslutsunderlag
Regionledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-12-14
Förslag ägardirektiv för Smålands Turism AB 2016-10-17

Beslut ska delges
Region Jönköpings läns ombud till bolagsstämma för Smålands Turism AB

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör
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Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bm §191    Dnr: PLAN.2016.5   214  

 

Detaljplan för Weland, kontor, del av fastigheten Uvekull 2:133  

 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheterna att ändra ändamål från industri 

till kontor samt utöka byggrätten på del av fastigheten Uvekull 2:133. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutade den 6 oktober 2016 att förslag till Detaljplan 

för Weland, kontor, del av fastigheten Uvekull 2:133 skulle skickas ut på 

samrådsremiss. Under tiden 17 oktober - 21 november 2016 har detaljplanen 

varit utställd i Torghuset i Smålandsstenar och på bygg- och miljönämndens 

expedition samt varit publicerad på kommunens webbplats. Myndigheter, 

sakägare och berörda informerades skriftligen om samrådet och berörda 

sakägare fick inbjudan till ett samrådsmöte. Inkomna yttranden som inkommit 

under denna tid har sammanställts i ett utlåtande. 

 

I 5 kap 27 § plan- och bygglagen står det att en detaljplan ska antas av 

kommunfullmäktige men fullmäktige får uppdra åt byggnadsnämnden att anta en 

plan som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. 

 

I reglementet för bygg- och miljönämnden har kommunfullmäktige beslutat att 

bygg- och miljönämnden får anta, ändra eller upphäva detaljplan då 

bestämmelserna om standard planförfarande får tillämpas enligt 5 kap. plan- och 

bygglagen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-12-05 

Utlåtande  

Planbeskrivning - Antagandehandling 

Plankarta - Antagandehandling 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

 

att ta planförfattarens utlåtande som sitt eget  

 

att anta Detaljplan för Weland, kontor, del av fastigheten Uvekull 2:133 med 

stöd av 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och 

kommunfullmäktiges bemyndigande 

  

 

Expedieras till: 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Kommunfullmäktige  

 

 



  2016-12-05 

   

 

BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN    
Stortorget 1   332 80 Gislaved  
Tel. 0371-810 00  Fax 0371-811 51  

bygg.miljo@gislaved.se  www.gislaved.se 
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Detaljplan för Weland,  
del av fastigheten Uvekull 2:133 i Smålandsstenar 

 

 

UTLÅTANDE 
 

 

 

Inledning 
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutade den 19 augusti 2016 att ge bygg- och 
miljöförvaltningen uppdrag att upprätta detaljplan för Weland, kontor, del av fastigheten 
Uvekull 2:133 i Smålandsstenar 
 
Syftet med planen är att i detaljplan pröva möjligheterna att ändra ändamål från industri till 

kontor samt utöka byggrätten på del av fastigheten Uvekull 2:133. 

 

Den 6 oktober 2016 beslutade Bygg- och miljönämnden att låta sända ut förslag till detaljplan 

på samråd. Samrådet varade mellan 17 oktober – 21 november 2016. Myndigheter, sakägare 

och berörda informerades skriftligen om samrådet och berörda sakägare fick inbjudan till ett 

samrådsmöte. 

 

Planen hanteras med begränsat förfarande, vilket innebär att planförslaget aktivt ska godkännas 

av samtliga berörda fastighetsägare. Eftersom samtliga sakägare aktivt godkänt planförslaget finns 

inga fler tillfällen att lämna synpunkter och förslaget kan antas av bygg- och miljönämnden.  

 

 

Samrådsmöte 

Huvudsynpunkten som diskuterades: 

 Möjligheten att bebygga området med skärmtak. 

 
 
Skriftliga yttranden inkomna under samrådstiden 
 
Lantmäteriet 2016-10-14 Ingen erinran 

Länsstyrelsen Jönköpings län 2016-11-17 1 

Tekniska nämndens arbetsutskott 2016-11-07 Ingen erinran 

Trafikverket 2016-11-07 Ingen erinran 

Fritidsnämnden 2016-11-15 Ingen erinran 

E.ON Gas Sverige AB 2016-11-16 2 

E.ON Elnät Sverige AB 2016-11-21 3 

Kulturnämnden 2016-11-21 4 

 

 

Nedan redovisas synpunkter följt av kommentarer. För fullständiga formuleringar hänvisas till respektive 

skrivelse, som finns tillgängliga på bygg- och miljöförvaltningen, Gislaveds kommun. 

 

mailto:kommunen@gislaved.se
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1. Länsstyrelsen Jönköpings län (yttrande redovisat i sin helhet) 
 

Inom planområdet anges byggrätt ända fram till fastighetsgräns. Det vore mer lämpligt att ange prickmark 

för området närmast bostäderna söder om planområdet. 

 

Kommentar: 

Beställaren av planen har påtalat till kommunen att man vill ha kvar den byggrätt för skärmtak och garage som 

finns i gällande detaljplan. Kommunen har bedömt att den föreslagna byggrätten är lämplig och valt att inte 

begränsa byggrätten ytterligare. 

 

 

 

2. E.ON Gas Sverige AB 
 
Längs med Dalhemsgatan har EON Gas en distributionsledning samt en servisledning som går in i 

planområdets norra del där den nya kontorsbyggnaden är tänkt att byggas, vilket även är noterat att 

kommunen har tagit upp i planbeskrivningen under ”Teknisk försörjning” med tillhörande ledningskarta. 

 

Distributions- och servisledningar är underkastade Energigasnormens regler (EGN 2014) som bland 

annat innebär ett minsta skyddsavstånd mellan ledning och byggnad inom tätbebyggelse 2 meter samt 

närmaste gräns för område med förväntade grävningsaktiviteter på 2 meter. 

 

Plantering av träd bör ej ske närmare gasledning än 2,5 meter. För att minska risken för skador på träd i 

samband med eventuella arbeten med ledning, rekommenderas att träd i närheten förses med rotskydd.  

 

För att planen ska kunna genomföras kommer servisledningen behöva flyttas. Frågor som avser ledningar 

som skall flyttas bör vad gäller tidpunkter, säkerhetsområden, ersättningar och exakt läge utredas i tidigt 

projekteringsskede. E.ON Gas noterar att i planbeskrivningen finns upptaget att exploatören står för 

flyttkostnader, vilket är bra. Under förutsättning att man ta hänsyn till gällande normer och restriktioner 

så har E.ON Gas inget ytterligare att erinra. 

 

Kommentar: 

Noterat. 

 

 

 

3. E.ON Elnät Sverige AB 
 
Inom fastigheten har E.ON Elnät endast servisledningar i mark 10 kV, respektive 40 kV. För elledning i 

mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner 

uppföras på närmare avstånd än 3 meter från lokalnätskablarna samt 5 meter till regionnätskabeln. Inte 

heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför ledningen, så 

att reparation och underhåll försvåras. 

 

E.ON Elnät förutsätter att ovan angivna restriktioner efterlevs samt att våra befintliga anläggningar kan 

vara kvar i oförändrat läge och utförande. Skulle exploatör önska flytt eller ombyggnation av våra 

befintliga anläggningar kommer alla eventuella kostnader för detta att påföras exploatören. 

 

Kommentar: 

Noterat.  

 

 

 



 

 

 3 (3)  

4. Kulturnämnden 
 
Förvaltningen ser från sitt perspektiv inga hinder för genomförande av föreslagen detaljplan. Dock finns 

här närhet till befintliga bostäder. I planhandling, sid 6, finns ett illustrationsförslag för framtida 

markanvändning. Kulturförvaltningen vill lyfta fram vikten av att bevara och förstärka grönstråket inom 

planens södra del. 

 

Kommentar: 

Noterat. 

 

  

 
Inga förändringar har skett efter samrådstiden. 
 

 
 

 

Gislaved 2016-12-05 

 

 

 

 

Fredrik Ingstorp   Sven Hedlund 

Planarkitekt    Stadsarkitekt 
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Socialnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-12-13     1(2) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Sn §152    Dnr: SN.2016.102   750  

 

Ej verkställda beslut 3:e kvartalet 2016.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden är skyldig att rapportera alla gynnande beslut som inte har 

verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) och till kommunens revisorer. 

 

Socialnämnden ska vidare dels till IVO, dels till revisorerna rapportera alla 

gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag 

då verkställigheten avbröts. Därutöver ska socialnämnden anmäla till IVO när 

ett beslut har verkställts alternativt när ett ärende har avslutats utan 

verkställighet. 

 

Till kommunfullmäktige ska socialnämnden lämna en statistikrapport kring hur 

många beslut som inte har verkställts, samt även hur många beslut som inte har 

verkställts igen efter avbrott i verkställigheten. 

 

För kvartal 3 2016 har följande rapportering lämnats till IVO: 

 

6 st. gynnande beslut SoL (Socialtjänstlagen) 5 kap 5 § eller 5 kap 7 § Permanent 

bostad med beslutsdatum 2016-06-29, 2016-05-10, 2016-03-17, 2016-03-17, 

2016-04-06, resp. 2016-06-22. Erbjudande om bostad har gjorts.  Den enskilde 

har tackat nej till erbjudandet.  

 

1 st. gynnande beslut SoL Avlösning i hemmet med beslutsdatum 2016-02-24. 

Den enskilde har hemtjänstinsatser utöver avlösning och har inte ansett sig 

behöva mer i dagsläget.  

 

1 st. gynnande beslut LSS 9.9 § Bostad för vuxna med beslutsdatum 2016-03-10. 

Den enskilde väntar på att lägenhet ska bli ledig i det önskade området Dalen.  

 

2 st. beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda har rapporterats 

verkställda. 

 

1 st. gynnande beslut SoL (Socialtjänstlagen) 5 kap 5 § eller 5 kap 7 § Permanent 

bostad med beslutsdatum 2016-02-09 verkställdes 2016-07-25. 

 

1 st. gynnande beslut SoL (Socialtjänstlagen) Avlösning i hemmet med 

beslutsdatum 2015-10-03 har verkställts 2016-05-07. 

 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 16 november 2016. 

Socialnämndens arbetsutskott den 29 november 2016, § 49.  

Kvartalsrapport till Inspektionen för Vård och Omsorg daterad den 12 oktober 

2016 samt individrapporter daterade den 11 oktober 2016. 

 

 

 

 

 

 

forts § 152 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Socialnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-12-13     2(2) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

 

 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna samt överlämna statistisk 

redovisning till kommunfullmäktige samt kommunrevisionen. 

  

 

Expedieras till: 

Socialförvaltningens ledningsgrupp  
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Protokoll

fört vid extra bolagsstämma den 1 6 december 201 6 med aktieägare i Gisletorp Lokaler AB
AB, org nr 556090-7734

Plats: Kommunhuset, Gislaved

Närvarande:
Niclas Palmgren, bolagsombud för Gislaveds kommun, 1 1 000 aktier.
Ylva Samuelsson
Inga Maj Eleholt
Mikael Fröler, VD Gisletorp Lokaler AB

§ 1 Stämmans öppnande
Niclas Palmgren förklarar den extra bolagsstämman öppnad.

§ 2 Ordförande och protokollförare
Som ordförande för stämman utsågs Ylva Samuelsson och som protokollförare Mikael
Fröler.

§ 3 Protokolijusterare
Till justerare utsågs Inga-Maj Eleholt

§ 4 Fastställande av röstlängd
Godkändes förteckningen över röstlängd, innebärande att Niclas Palmgren representerar
Gislaveds kommun med samtliga 1 1 000 aktier.

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Kallelse har översänts med post den 29 november 201 6, varför stämman förklarades i laga
ordning utlyst.

§ 6 Dagordning
Stämman beslutade att fastsälla dagordningen med tillägg att under punkt lO Ovriga ärenden
lämnas information om Gislaveds kommuns bildande av koncernmoderbolag.

§ 7 Antagande av bolagsordning
Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun har den 1 7 november 201 6 beslutat om ny
bolagsordning för Gisletorp Lokaler AB
Stämman beslutade att anta bolagsordning för Gisletorp Lokaler AB, daterad den 23
september 201 6. (Bilaga 1 till protokollet).
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§ 8 Företagspolicy för Gislaveds kommun som ägardirektiv
Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun har den 1 7 november 20 1 6 beslutat om ny
Företagspolicy för Gislaveds kommun. Den ersätter tidigare företagspolicy, som antagits av
bolagsstämman som ägardirektiv.
Stämman beslutade att godkänna att Företagspolicy för Gislaveds kommun, daterad den
2 november 201 6, att gälla som ägardirektiv för styrelse och VD. (Bilaga 2 till protokollet)

§ 9 Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse och styrelsesuppleanter
Anmäls kommunfullmäktiges kompletterande val av styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt ordförande och vice ordförande, varvid styrelsen får följande
sammansättning från och med 1 januari 201 7 och till och med bolagsstämman 20 1 9:

Ledamöter:
Björn Björkman, Karlavägen 3, 334 34 Anderstorp
Gunnel Augustsson, Slättvägen 1 0, 334 32 Anderstorp
Pelle Gullberg, Granhult 3, 333 92 Broaryd
Håkan josefsson, Väcklinge Södergård 2, 330 2 1 Reftele
Sven Erik Karlsson, Kvarnaberget lO, 33491 Anderstorp

Suppleanter:
Agneta Karlsson, Atterås Madegård 1, 333 91 Smålandsstenar
Fredrik johansson, Fridens Väg 15, 330 30 Gislaved
Marie-Louise Dinäss, Mossarpsvägen 6, 332 36 Gislaved
Carina johansson, Södra Tånghult 1 0, 334 9 1 Anderstorp
jan Almqvist, Södra Långgatan lA, 332 33 Gislaved

Ordförande:
Björn Björkman
Vice ordrörande:
Gunnel Augustsson

Stämman beslutade a att notera de av kommunfullmäktige beslutade valen av ledamöter och
suppleanter samt av ordförande och vice ordförande.

§ lo Övriga ärenden
Kommunfullmäktige har den 1 7 november 20 1 6 beslutat om bildande av koncernmoderbolag
för kommunens helägda kommunala bolag, Gislaved Kommunhus AB. Beslutet innebär att
Gislaveds kommun säljer sina samtliga aktier i de fyra helägda kommunala aktiebolagen till
det nya bolaget. Genom en samordnad styrning av de kommunala aktiebolagens och de
kommunala nämndernas verksamheter är syftet att i syfte att uppnå bästa möjliga effektivitet
i den totala kommunkoncernen och därmed största möjliga samhällsnytta. Syftet är också att
på detta sätt säkra att kommunfullmäktiges mål och visioner styr hela kommunkoncernen.

Utöver företagspolicyn som ägardirektiv kommer även individuella ägardirektiv för samtliga
bolag atttas fram med antagande av kommunfullmäktige/den 18maj2017. De framläggs
därefter för godkännande på extra bolagsstämma i resp. bolag.
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§ Il
Stämmans avslutning
Ordföranden konstaterade att besluten varit enhälliga och förklarade stämman avslutad.

‘4va Samuelsson
Stinmoordförande

J usteraras:

Sekreterare

Inga j Eleholt 6



2016-09-23

Bolagsordning för
Gisletorp Lokaler Aktiebolag

Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma är Gisletorp Lokaler AB.

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha Sitt säte i Gislaved, Jönköpings län.

§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Gislaveds kommun uppföra, köpa och
sälja, äga och förvalta fastigheter och lokaler för industri, hantverk, handel och andra
servicenäringar och för offentliga behov samt att äga, förvalta, utveckla och driva motorbana.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet
Bolaget har till syfte att dels främja försörjningen av lokaler för industri och hantverk,
servicenäringar och offentliga behov med iakttagande av kommunallagens lokaliserings- och
likställighetsprinciper, dels främja en aktiv fritid genom att ge förutsättningar för verksamhet
med anknytning till motorbana och därmed sammanhängande verksamhet med iakttagande
av kommunallagens lokaliserings- och likställighets- och själkostnadsprinciper.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gislaveds kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gislaveds kommun möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 450 000 kronor och högst 1 800 000 kronor.

§ 7 Antal aktier
1 bolaget ska finnas lägst 4 500 aktier och högst 18 000 aktier.



§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter samt lägst tre och högst fem
suppleanter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun för tiden från den årsstämma som
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk
ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn utses en
revisorssuppleant.
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ lo Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Gislaveds
kommun utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant.

§ 1 1 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma, årsstämma eller extra bolagsstämma, ska ske genom brev med
posten till ägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman
Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;

2. Val av ordförande vid stämman;

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

4. Val av två personer att justera stämmans protokoll;

5. Godkännande av dagordning;

6. Anmälan från närvarande allmänhet av frågor

7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns
granskningsrapport;

9. Frågestund;



lO. Beslut om

a) fastställande av resultat- och balansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;

1. Faststallande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med
suppleanter;

12. Val av revisor och revisorssuppleant;

1 3. Anmälan för anteckning om av kommunfullmäktige vald styrelse och ordförande och
vice ordförande samt lekmannarevisor;

14. Fastställande av företagspolicy och ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutat om;
1 5. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller

bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ IS Firmateckn ing
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 16 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i
den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gislaveds
kommun.

Godkänd av kommunfullmäktige den ,.fOVF7’41P
Beslutad av bolagsstämman den £ DC.4R 2.
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2016-10-24

Företagspolicy
för Gislaveds kommun

1. Bakgrund
De hel- och delägda kommunala företagen är en del av den samlade kommunala
organisationen.

Gislaveds kommuns framtidsvision och kommunövergripande mål gäller all kommunal
verksamhet inklusive de kommunala företagen.

Gislaveds kommun organiserar de helägda bolagen under ett gemensamt moderbolag.
Motivet för kommunens ägande av moderbolaget är att ge kommunen en tydlig ägarroll för
bolagen samt möjlighet till strategisk koordination för kommunens övergripande planering.
Moderbolagets styrelse har därigenom fått rollen som koncernstyrelse. Det finns därmed ett
behov av att tydliggöra vilka frågor som ankommer på koncernstyrelsen, både i relationerna
till kommunfullmäktige och till kommunstyrelsen, men även till respektive dotterbolags
styrelse.

Det är också viktigt att skapa likvärdiga och goda förutsättningar för de olika verksamheter,
som Gislaveds kommun äger och förvaltar, oavsett juridisk form. Om tveksamhet uppstår i
frågor som berörs av denna policy ska kommunstyrelsen konsulteras.

2. Syfte och innehåll
Syftet med denna företagspolicy är att ge uttryck för hur kommunen ser på sina företag, vad
kommunen som ägare vill uppnå med de kommunala företagen och hur kommunen avser att
styra och samordna sina hel- och delägda företag. Policyn ska även klargöra rollerna mellan
ägaren, stämman, styrelsen och revisorerna.

Kommunens företagspolicy tillsammans med ägardirektiven för respektive företag ska ge en
klar och tydlig bild av varför kommunen äger företagen, hur de ska utvecklas och ska bidra
till kommunens kort- och långsiktiga utveckling. Genom dessa styrinstrument kan kommunen
vidareutveckla det kommunala ändamålet och dialogen med företagen samt därmed
säkerställa att företagen utvecklas i önskad riktning.

Företagspolicyn gäller i första hand de helägda aktiebolagen, men den ska också vara
vägledande för delägda aktiebolag, stiftelser och ekonomiska föreningar. Vad som nedan sägs
om bolag och dess organ samt ägardirektiv ska således även i tillämpliga delar gälla för övriga
företagsformer.

Företagspolicyn utgör grunden för de särskilda ägardirektiv som upprättas för respektive
bolag och för avtal som kan tecknas med verksamhetsdrivande stiftelser.
Företagspolicyn ska aktualitetsprövas minst en gång varje mandatperiod.
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3. Definitioner
Förutom lagar och författningar regleras bolagens verksamhet och dess relation till
kommunen genom:

• Bolagsordning
• Företagspolicy

• Bolagsspecifika ägardirektiv
• Eventuella avtal mellan kommunen och respektive bolag samt,
• Eventuella avtal mellan kommunen och andra aktieägare i, av kommunen eller av

bolagen, delägda bolag

När det gäller begrepp ska följande användas:

Gislaveds Kommunhus-koncernen är det begrepp kommunen använder för att beskriva
Gislaveds Kommunhus AB med dess dotterbolag.
Med koncernstyrelse avses styrelsen för Gislaveds Kommunhus AB.

Kommunkoncernen är ett begrepp som kommunen använder som ett sammanfattande
begrepp för samtliga hel- och delägda bolag, nämnder och förvaltningar.

4. Styrning och ledning av kommunens bolag
Övergripande ledning
Ett viktigt inslag i ägarstyrningen är öppenhet och förtroende mellan ägaren och respektive
bolagsstyrelse. Denna företagspolicy förutsätter en positiv och produktiv organisationskultur
både inom den politiska nivån och inom den administrativa nivån i kommunkoncernen, samt
ett aktivt styrelsearbete, såväl i kommunen som i bolagen, med en ömsesidig dialog.

Aktiebolagslagen uppställer inga krav på styrning från ägarens sida utan endast formella krav
riktade mot denne med anknytning till bolagsstämman. Inte desto mindre förfogar ägaren av
ett bolag över detta med stöd av äganderätten. Av ägaren utfärdade direktiv vid
bolagsstämma är således bindande för styrelse och verkställande direktör så länge de inte
inkräktar på tvingande regler i aktiebolagslagen eller annan lag som styrelsen har att följa.
Aganderätten utgör grunden för all koncernstyrning.

Ägandet av kommunens bolag utgår från kommunfullmäktige. Fullmäktige har dock delegerat
en del uppgifter till kommunstyrelsen. Till detta kommer att Gislaveds Kommunhus AB:s
styrelse i egenskap av ägare till dotterbolagen också företräder ägaren — kommunen —

koncernen. Dotterbolagen i koncernen är indirekt ägda av kommunen.

Kommunen strävar efter en effektiv styrning och väl avgränsade uppdrag till olika organ. För
att tydliggöra de olika organens roller följer här en beskrivning av kommunkoncernens
ledningsfunktioner.
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5. Ledningsfunktioner
Följande frågor ska vara förbehållna kommunfullmäktige:

1. Ärenden enligt 3 kap. 16 — 18 § KL som innebär att
• Besluta om viss verksamhet skall bedrivas i bolagsform och besluta om det

kommunala ändamålet med verksamheten.
• Se till att det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunala

befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen
• Välja styrelse och minst en lekmannarevisor samt suppleanter
• Ta ställning i principiellt viktiga frågor eller annat som är av större vikt innan

bolagen fattar beslut. Man ska också se till att detta regleras i samtliga helägda
bolags bolagsordningar. Som exempel på sådana frågor kan nämnas:

o kapitaltillskott till företag
o förvärv och bildande av dotterföretag eller annat väsentligt

företagsengagemang
o frivillig likvidation av företag
o försäljning av företag, del av företag eller rörelse

• Se till att bolagen ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal, i
bolagen, lämnas över till privata utförare.

2. Ärenden som rör kommunkoncernens vision och övergripande mål samt fastställande
av principer för ägarstyrningen i kommunens hel- och delägda bolag

3. Fastställande av de verksamhetsmässiga och ekonomiska kraven på bolagen i form av
ägardirektiv till respektive bolag

4. Grunderna för ekonomiska förmåner för styrelseledamöter, lekmannarevisorer och
suppleanter i företagen

5. Ansvarsfrihet för styrelseledamot och verkställande direktör om revisor inte tillstyrkt
sådan

Kommunstyrelsen ska i syfte att främja effektiviteten i kommunkoncernen fästa stor vikt vid
samordningen av verksamheterna i bolagen och kommunen. Kommunstyrelsen ansvarar,
med undantag för punkterna 1-5 ovan, för kommunens ägarfunktion gentemot Gislaveds
Kommunhus AB. Kommunstyrelsen ansvarar dessutom för ägarfunktionen i förhållande till
de delägda bolag som inte ingår i koncernen. Agarfunktionen omfattar framförallt att fatta
nödvändiga beslut för att tillvarata kommunens intressen i sådana frågor som rör ändamål,
samordning, ekonomi och efterlevnad av uppställda mål i Gislaveds Kommunhus AB och i de
av kommunen delägda bolagen.

Kommunstyrelsen utser representanter till bolagsstämmor i Gislaveds Kommunhus AB och
kommunens delägda bolag som inte ingår i koncernen. Kommunstyrelsen utfärdar
instruktioner till dessa representanter.
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Kommunstyrelsen har, utöver ägarfunktionen en uppsiktsplikt över samtliga hel- och delägda
bolag. Med kommunstyrelsens uppsiktsplikt avses att man ska ha uppsiktsplikt över bolagen
enligt Kommunallagen (KL) 6 kap. 1, la och 1 b. Denna uppsiktsplikt ska inte blandas
samman med ägarfunktionen då uppsiktsplikten omfattas av att pröva om verksamheten i
bolagen bedrivs i enlighet med det kommunala ändamålet. Uppsiktsplikten omfattar samtliga
bolag som kommunen äger direkt eller indirekt.

Styrelsen rör Gislaveds Kommunhus AB ansvarar med undantag för punkterna 1 -5 ovan, för
ägarfunktionen gentemot dotterbolagen. Styrelsen ska fatta nödvändiga beslut i sådana frågor
som rör ändamål, samordning, ekonomi och efterlevnad av uppställda mål men också med
avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen i koncernen. Styrelsen har
därmed ansvar för styrning och uppföljning av koncernens verksamhet.

Styrelsen utser representanter till bolagsstämmor i dotterbolagen samt utfärdar
instruktioner till dessa.

Styrelsen beslutar om koncernbidrag inom bolagskoncernen utifrån regler i aktiebolagslagen
och skattelagstiftningen.

Vid sidan om ägarfunktionen har styrelsen för Gislaveds Kommunhus AB ett ansvar att, för
kommunstyrelsens räkning, samla underlag från dotterbolagen inför kommunstyrelsens årliga
beslut med anledning av uppsiktsplikten.

Dotterbolagens styrelser ska bidra till kommunens vision inom sitt verksamhetsområde och ska
arbeta i enlighet med fastlagda övergripande mål som bryts ned i respektive bolags
verksamhetsplanering. De dotterbolag som i sin tur äger hel- eller delägda bolag bildar, inom
koncernen, en egen underkoncern. 1 denna har dotterbolagets styrelse följande ansvar.

• Utser representanter till bolagsstämmor i sina dotterbolag samt utfärdar
instruktioner till dessa.

• Beslutar om koncernbidrag inom sin underkoncern utifrån regler i aktiebolagslagen
och skattelagstiftningen.

6. Delägda bolag
Kommunen äger andelar i delägda bolag. Kommunstyrelsen har ett ansvar att utöva
ägarfunktionen i dessa. 1 de delägda bolagen ska kommunstyrelsen verka för att kommunens
deltagande som delägare i respektive bolag dokumenteras i ett avtal med övriga aktieägare
(aktieägaravtal). Aktieägaravtalet ska godkännas av kommunfu 1 Imäktige. Utöver detta ska
kommunstyrelsen tillse att det delägda bolaget rapporterar till kommunstyrelsen så att
uppsiktsplikten över bolaget kan hanteras.

7. Kommunen som ägare och syftet med ägandet - samhälisnyttan
Kommunen äger företag och driver företagsverksamhet för att förverkliga kommunala
ändamål och därmed bidra till samhällsnytta. Verksamheten syftar ytterst till att skapa nytta
för hela den kommunala sfären och därmed för medborgarna.

Detta innebär att de kommunala företagen utifrån denna policy, ägardirektiv och
bolagsordning eller motsvarande ska åstadkomma en effektiv verksamhet, som i
förekommande fall är anpassad till marknadernas speciella villkor och som är till nytta för
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dem, som använder sig av företagens tjänster. Dessa styrdokument ska stärka
förutsättningarna för att uppfylla ändamålet med verksamheten.

Företagen ska ta hänsyn till den samlade effekten för den kommunala organisationen i sin
helhet i syfte att åstadkomma största möjliga nytta för hela den kommunala sfären. Såväl
kommun som kommunala företag skall se till att optimera effektiviteten för helheten, även
om det kan vara mindre ekonomiskt fördelaktigt för den enskilda verksamheten.

8.Ägardirektiv
Kommunfullmäktige fastställer enligt ovan direktiv för bolagens verksamhet. För att
respektive bolag ska omfattas av direktiv ska dessa fastställas av bolagsstämman. Denna
företagspolicy, som fastställer principerna för ägarstyrningen är ett sådant ägardirektiv och
ska således behandlas på bolagens bolagsstämmor.

9. Ägardirektivens struktur och innehåll
Kommunfullmäktige utfärdar utöver denna företagspolicy ägardirektiv för respektive företag.
Dessa ägardirektiv ska bland annat följa de övergripande visioner och mål som
kommunfullmäktige antar samt uttrycka ägarens krav på respektive bolag. De dokumenteras i
kommunens årliga Strategiskt styr- och budgetdokument och är långsiktiga och uttrycks för en
period om 3-4 år.

Ägardirektivens struktur utformas enligt följande:

• Verksamhet och verksamhetsinriktning för bolaget; precisering av företagets
samhällsnytta

• Ägarens krav
o Mål med verksamheten
o Ekonomiska mål

• Rapportering

10. Policydokument
De kommunala företagen ska följa och tillämpa av kommunfullmäktige beslutade
policydokument och riktlinjer som syftar till att lägga fast koncerngemensamma värderingar
och uppnå ett gemensamt agerande i hela kommun koncernen. Utifrån de olika bolagens
förutsättningar ska dessa beslut och dokument därför följas av bolagen.

1 besluten i ska det anges om bolagen ska följa respektive beslut. Aktuella policybeslut och
gemensamma styrdokument ska sedan antas på respektive bolagsstämmor och vara
utgångspunkten för interna riktlinjer i de olika bolagen.
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11. Styrelsearbetet
För ägaren — kommunen — är det viktigt att styrelserna aktivt arbetar för att utveckla
bolagens organisation och verksamhet samt att det råder ett förtroendefullt förhållande
mellan ägaren och styrelserna.
Styrelsen i respektive bolag ska se till att bolaget har en väl fungerande ledning. Styrelsen ska
fortlöpande följa upp bolagets verksamhet mot bolagets ändamål samt de mål och riktlinjer
som fastställts.

Styrelsen ska årligen utvärdera sitt arbete. Utvärderingen ska omfatta minst:

• Om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter och
• Om styrelsens arbetsformer fungerar, om den är organiserad på lämpligt sätt när det

gäller arbetsfördelning inom styrelsen och eventuellt utskottsarbete.

Om styrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska styrelsen
åtgärda bristerna eller anmäla dem till ägaren. För dotterbolagen i koncernen ska anmälan
göras till Gislaveds Kommunhus AB och för Gislaveds Kommunhus AB ska anmälan göras till
kom m u nstyrelsen.

Styrelsen ska också se till att kontrollen över bolagets ekonomiska situation är
tillfredsställande, att bolagets riskexponering är väl avvägd, att redovisning och
finansförvaltning håller hög kvalitet och kontrolleras på ett betryggande sätt samt att bolaget
har god intern kontroll. Ramen för de kommunala bolagens interna kontroll bestäms av
kommunkoncernens internkontrollreglemente.

12. Bolagsstyrningsrapport
Bolagen ska årligen upprätta en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. Rapporten syftar
till att informera ägaren — kommunen, kommuninvånare och övriga intressenter om
styrningen av bolaget. Den ska avges av bolagets styrelse och innehålla följande områden:

• Beskrivning av hur bolagets verksamhet varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna som angetts i
bolagsordningen.

• Beskrivning och utvärdering av styrelsearbetet under räkenskapsåret
• Hur den interna kontrollen vad avser uppfyllande av bolagets ändamål, av ägaren

beslutade mål och bolagets finansiella rapportering är organiserad och hur väl den
fungerat under det senaste räkenskapsåret.

• Hur bolagets risker bedömts och följts upp.
• Kommunikation med revisorer och lekmannarevisorer
• Beskrivning av ärenden som lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande

Bolagsstyrningsrapporten ska, för dotterbolagen, lämnas till Gislaveds Kommunhus AB senast
den 25 januari samt, för koncernen, lämnas till kommunstyrelsen för beslut senast den lO
mars.
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13. Gemensamma regler för helägda bolag
Bolagsstämma och lekmannarevisorer

• Bolaget ska hålla ordinarie bolagsstämma senast i april varje år.
• Kommunfullmäktige har genom delegation till kommunens revisorer uppdragit till

dess att inom sig utse lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.
• Bolaget ska ge lekmannarevisorer de möjligheter och det stöd som dessa begär för

att fullgöra sitt uppdrag. Lekmannarevisorerna arvoderas av bolaget.
• Lekmannarevisorer ska närvara vid bolagsstämma (årsstämma) för att kommentera

granskningsrapporter.

Bokslut och årsredovisning
• Bolagets bokslut ska behandlas och antas av bolagets styrelse senast den sista februari

resp. år. Bokslutet skall vara tillgängligt för ägaren detta datum.
• Bolagen ska tillhandahålla det underlag som krävs för att upprätta sammanställd

redovisning enligt lagen om kommunal redovisning.
• Företagens årsredovisningar ska tillsammans med revisionsberättelse och

lekmannarevisorns granskningsrapport överlämnas till kommunfullmäktige.

Styrelsen och företagets administration
• Kommunfullmäktige beslutar i samband med val av ledamöter och suppleanter om i

vilken ordning suppleanter i företagens styrelse ska inträda vid förfall för ledamot.
• Kommunfullmäktige fastställer grunderna för arvode och andra ersättningar som ska

utgå till styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer med suppleanter.
Arvoden och andra ersättningar beslutas på årsstämman.

• Rekrytering och entledigande av VD samt dennes anställningsvillkor ska av styrelsens
ordförande samrådas med ordföranden samt VD i Gislaveds Kommunhus AB.

• Den principiella inriktningen för bolagets representation är att den ska vara
alkoholfri. Vid speciella tillfällen och med hänsyn till arrangemangets specifika art,
gästernas kulturella bakgrund etc. är det dock tillåtet att använda vin och starköl i
samband med representation.

• Bolaget ska hålla sådan ordning i sina handlingar att kommunallagens regler om
handlingars offentlighet kan efterlevas.

• Bolaget ska verka i enlighet med kommunens arkivreglemente.

7
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AB GISLAVEDSHUS
Reg.nr 556053-5204

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Extra Sammanträdesdatum Sida
Bolagsstämma 2016-12-16 2(11)

§1
Stämmans öppnande

Ylva Samue’sson förklarar den extra bolagsstämman öppnad.

Justerandes si
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AB GISLAVEDSHUS
Reg.nr 5 56053-5204

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Extra Sammanträdesdatum Sida
Bolagsstämma 2016-12-16 3(11)

§2
Ordförande och protokollförare vid stämman

Som ordförande för stämman utsågs Ylva Samuelsson och som protokollförare Stanley
Guidmyr.

Justerandes s fl.



AB GISLAVEDSHUS
Reg.nr 556053-5204

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Extra Sammanträdesdatum Sida
Bolagsstämma 2016-12-16 4(11)

§3
Protokoiljusterare

Till justerare utsågs Inga-Maj Eleholt att jämte stämmans ordförande justera dagens
protokoll.

,1
Justerande 1



AB GISLAVEDSHUS
Reg.nr 556053-5204

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Extra Sammanträdesdatum Sida
Bolagsstämma 2016-12-16 5 (11)

§4
Fastställande av röstlängd

Godkändes förteckningen över röstlängd, innebärande att Nicias Palmgren representerar
Gislaveds kommun med samtliga 82 500 aktier.

Justerande



AB GISLAVEDSHUS
Reg.nr 556053-5204

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Extra Sammanträdesdatum Sida
Bolagsstämma 2016-12-16 6 (11)

§5
Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse har översänts med post den 30 november 2016, varför stämman förklarades i laga
ordning utlyst.

Justerandes
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AB GISLAVEDSHUS
Reg.nr 556053-5204

Extra
Bolagsstämma

§6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2016-12-16

Sida
7(11)

Dagordning

Stämman beslutade att fastsälla dagordningen med tillägg att under punkt 9 Övriga ärenden
lämnas information om Gislaveds kommuns bildande av koncernmoderbolag.

Justerandes tgii2



AB GISLAVEDSHUS
Reg.nr 556053-5204

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Extra Sammanträdesdatum Sida
Bolagsstämma 2016-12-16 8 (11)

§7
Antagande av bolagsordning

Efter att Gislaveds kommun förvärvat samtliga aktier i bolaget har kommunflulmäktige den
17 november 2016 beslutat om ny bolagsordning för Gislavedshus.
Stämman beslutade att anta bolagsordning för Gislavedshus, daterad den 23 september
2016. (Bilagal till protokollet).

Justerandes s n
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AB GISLAVEDSHUS
Reg.nr 5 56053-5204

Extra
Bolagsstämma

§8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2016-12-16

Sida
9(11)

Företagspolicy för Gislaveds kommun som ägardirektiv

Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun har den 17 november 2016 beslutat om ny
Företagspolicy för Gislaveds kommun. Den ersätter tidigare företagspolicy, som antagits av
bolagsstämrnan som ägardirektiv.
Stämman beslutade att godkänna att Företagspolicy för Gislaveds kommun, daterad den
2 november 2016, att gälla som ägardirektiv för styrelse och VD.



AB GISLAVEDSHUS
Reg.nr 556053-5204

SAMMANTR4DESPROTOKOLL

Extra Sammanträdesdatum Sida
Bolagsstämma 2016-12-16 10 (11)

§9
Ovriga ärenden

Kommunfullmäktige har den 17 november 2016 beslutat om bildande av
koncernmoderbolag fl5r kommunens helägda kommunala bolag, Gislaved Kommunhus AB.
Beslutet innebär att Gislaveds kommun säljer sina samtliga aktier i de frra helägda
kommunala aktiebolagen till det nya bolaget. Genom en samordnad styrning av de
kommunala aktiebolagens och de kommunala nämndernas verksamheter är syftet att uppnå
bästa möjliga effektivitet i den totala kommunkoncernen och därmed största möjliga
samhällsnytta. Syftet är också att på detta sätt säkra att kommunfullmäktiges mål och
visioner styr hela kommunkoncernen.

Utöver företagspolicyn som ägardirektiv kommer även individuella ägardirektiv för
samtliga bolag att tas fram med p.antagande av kommunfiu1lmäktigeden 18 maj
2017. De framläggs därefter för godkännande på extra bolagsstämma i resp. bolag.

/

Justerandes



AB GISLAVEDSHUS
Reg.nr 556053-5204

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Extra Sammanträdesdatum Sida
Bolagsstämma 2016-12-16 11(11)

§ 10
Stämmans avslutning

Ordföranden konstaterar att besluten varit enhälliga och förklarar stämman avslutad.

Justerandes si



2016-09-23

Bolagsordning för
Aktiebolaget Gislavedshus

Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma är Aktiebolaget Gislavedshus.

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Gislaved, Jönköpings län.

§ 3 Verksamhetsföremå.I
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Gislaveds kommun förvärva, äga,
bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och
därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler, i de fall lokalerna utgör en
mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella
lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip
främja bostadsförsörjningen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gislaveds kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gislaveds kommun möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 500 000 kronor och högst 22 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier
1 bolaget ska finnas lägst 55 000 aktier och högst 220 000 aktier.



§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter samt lägst tre och högst fem
suppleanter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun för tiden från den årsstämma som
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk
ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn utses en
revisorssuppleant.
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ lO Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Gislaveds
kommun utse två lekmannarevisorer och två lekmannarevisorssuppleanter.

§ 1 1 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma, årsstämma eller extra bolagsstämma, ska ske genom brev med
posten till ägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstäm man
Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;

2. Val av ordförande vid stämman;

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

4. Val av två personer att justera stämmans protokoll;

5. Godkännande av dagordning;

6. Anmälan från närvarande allmänhet av frågor

7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas
granskningsrapport;

9. Frågestund;

3/)



lO. Beslut om

a) fastställande av resultat- och balansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;

1. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer med
suppleanter;

1 2. Val av revisor och revisorssuppleant;

13. Anmälan för anteckning om av kommunfullmäktige vald styrelse och ordförande och
vice ordförande samt lekmannarevisorer;

14. Fastställande av ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutat om;
1 5. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller

bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 16 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i
den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ Il Ändring av bolagsordn ing
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gislaveds
kommun.

c
Godkänd av kommunfullmäktige den
Beslutad av bolagsstämman den
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20 16-10-24

Företagspolicy
för Gislaveds kommun

1. Bakgrund
De hel- och delägda kommunala företagen är en del av den samlade kommunala
organisationen.

Gislaveds kommuns framtidsvision och kommunövergripande mål gäller all kommunal
verksamhet inklusive de kommunala företagen.

Gislaveds kommun organiserar de helägda bolagen under ett gemensamt moderbolag.
Motivet för kommunens ägande av moderbolaget är att ge kommunen en tydlig ägarroll för
bolagen samt möjlighet till strategisk koordination för kommunens övergripande planering.
Moderbolagets styrelse har därigenom fått rollen som koncernstyrelse. Det finns därmed ett
behov av att tydliggöra vilka frågor som ankommer på koncernstyrelsen, både i relationerna
till kommunfullmäktige och till kommunstyrelsen, men även till respektive dotterbolags
styrelse.

Det är också viktigt att skapa likvärdiga och goda förutsättningar för de olika verksamheter,
som Gislaveds kommun äger och förvaltar, oavsett juridisk form. Om tveksamhet uppstår i
frågor som berörs av denna policy ska kommunstyrelsen konsulteras.

2. Syfte och innehåll
Syftet med denna företagspolicy är att ge uttryck för hur kommunen ser på sina företag, vad
kommunen som ägare vill uppnå med de kommunala företagen och hur kommunen avser att
styra och samordna sina hel- och delägda företag. Policyn ska även klargöra rollerna mellan
ägaren, stämman, styrelsen och revisorerna.

Kommunens företagspolicy tillsammans med ägardirektiven för respektive företag ska ge en
klar och tydlig bild av varför kommunen äger företagen, hur de ska utvecklas och ska bidra
till kommunens kort- och långsiktiga utveckling. Genom dessa styrinstrument kan kommunen
vidareutveckla det kommunala ändamålet och dialogen med företagen samt därmed
säkerställa att företagen utvecklas i önskad riktning.

Företagspolicyn gäller i första hand de helägda aktiebolagen, men den ska också vara
vägledande för delägda aktiebolag, stiftelser och ekonomiska föreningar. Vad som nedan sägs
om bolag och dess organ samt ägardirektiv ska således även i tillämpliga delar gälla för övriga
företagsformer.

Företagspolicyn utgör grunden för de särskilda ägardirektiv som upprättas för respektive
bolag och för avtal som kan tecknas med verksamhetsdrivande stiftelser.
Företagspolicyn ska aktualitetsprövas minst en gång varje mandatperiod.
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3. Definitioner
Förutom lagar och författningar regleras bolagens verksamhet och dess relation till
kommunen genom:

• Bolagsordning

• Företagspolicy
• Bolagsspecifika ägardirektiv
• Eventuella avtal mellan kommunen och respektive bolag samt,
• Eventuella avtal mellan kommunen och andra aktieägare i, av kommunen eller av

bolagen, delägda bolag

När det gäller begrepp ska följande användas:

Gislaveds Kommunhus-koncernen är det begrepp kommunen använder för att beskriva
Gislaveds Kommunhus AB med dess dotterbolag.
Med koncernstyrelse avses styrelsen för Gislaveds Kommunhus AB.

Kommunkoncernen är ett begrepp som kommunen använder som ett sammanfattande
begrepp för samtliga hel- och delägda bolag, nämnder och förvaltningar.

4. Styrning och ledning av kommunens bolag
Övergripande ledning
Ett viktigt inslag i ägarstyrningen är öppenhet och förtroende mellan ägaren och respektive
bolagsstyrelse. Denna företagspolicy förutsätter en positiv och produktiv organisationskultur
både inom den politiska nivån och inom den administrativa nivån i kommunkoncernen, samt
ett aktivt styrelsearbete, såväl i kommunen som i bolagen, med en ömsesidig dialog.

Aktiebolagslagen uppställer inga krav på styrning från ägarens sida utan endast formella krav
riktade mot denne med anknytning till bolagsstämman. Inte desto mindre förfogar ägaren av
ett bolag över detta med stöd av äganderätten. Av ägaren utfärdade direktiv vid
bolagsstämma är således bindande för styrelse och verkställande direktör så länge de inte
inkräktar på tvingande regler i aktiebolagslagen eller annan lag som styrelsen har att följa.
Aganderätten utgör grunden för all koncernstyrning.

Ägandet av kommunens bolag utgår från kommunfullmäktige. Fullmäktige har dock delegerat
en del uppgifter till kommunstyrelsen. Till detta kommer att Gislaveds Kommunhus AB:s
styrelse i egenskap av ägare till dotterbolagen också företräder ägaren — kommunen —

koncernen. Dotterbolagen i koncernen är indirekt ägda av kommunen.

Kommunen strävar efter en effektiv styrning och väl avgränsade uppdrag till olika organ. För
att tydliggöra de olika organens roller följer här en beskrivning av kommunkoncernens
ledningsfunktioner.
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5. Ledningsfunktioner
Följande frågor ska vara förbehållna kommunfullmäktige:

1. Ärenden enligt 3 kap. 1 6 — 18 § KL som innebär att:
• Besluta om viss verksamhet skall bedrivas i bolagsform och besluta om det

kommunala ändamålet med verksamheten.
• Se till att det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunala

befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen
• Välja styrelse och minst en lekmannarevisor samt suppleanter
• Ta ställning i principiellt viktiga frågor eller annat som är av större vikt innan

bolagen fattar beslut. Man ska också se till att detta regleras i samtliga helägda
bolags bolagsordningar. Som exempel på sådana frågor kan nämnas:

o kapitaltillskott till företag
o förvärv och bildande av dotterföretag eller annat väsentligt

företagsengagemang
o frivillig likvidation av företag
o försäljning av företag, del av företag eller rörelse

• Se till att bolagen ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal, i
bolagen, lämnas över till privata utförare.

2. Ärenden som rör kommunkoncernens vision och övergripande mål samt fastställande
av principer för ägarstyrningen i kommunens hel- och delägda bolag

3. Fastställande av de verksamhetsmässiga och ekonomiska kraven på bolagen i form av
ägardirektiv till respektive bolag

4. Grunderna för ekonomiska förmåner för styrelseledamöter, lekmannarevisorer och
suppleanter i företagen

5. Ansvarsfrihet för styrelseledamot och verkställande direktör om revisor inte tillstyrkt
sådan

Kommunstyrelsen ska i syfte att främja effektiviteten i kommunkoncernen fästa stor vikt vid
samordningen av verksamheterna i bolagen och kommunen. Kommunstyrelsen ansvarar,
med undantag för punkterna 1-5 ovan, för kommunens ägarfunktion gentemot Gislaveds
Kommunhus AB. Kommunstyrelsen ansvarar dessutom för ägarfunktionen i förhållande till
de delägda bolag som inte ingår i koncernen. Agarfunktionen omfattar framförallt att fatta
nödvändiga beslut för att tillvarata kommunens intressen i sådana frågor som rör ändamål,
samordning, ekonomi och efterlevnad av uppställda mål i Gislaveds Kommunhus AB och i de
av kommunen delägda bolagen.

Kommunstyrelsen utser representanter till bolagsstämmor i Gislaveds Kommunhus AB och
kommunens delägda bolag som inte ingår i koncernen. Kommunstyrelsen utfärdar
instruktioner till dessa representanter.
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Kommunstyrelsen har, utöver ägarfunktionen en uppsiktsplikt över samtliga hel- och delägda
bolag. Med kommunstyrelsens uppsiktsplikt avses att man ska ha uppsiktsplikt över bolagen
enligt Kommunallagen (KL) 6 kap. § 1, la och 1 b. Denna uppsiktsplikt ska inte blandas
samman med ägarfunktionen då uppsiktsplikten omfattas av att pröva om verksamheten i
bolagen bedrivs i enlighet med det kommunala ändamålet. Uppsiktsplikten omfattar samtliga
bolag som kommunen äger direkt eller indirekt.

Styrelsen rör Gislaveds Kommunhus AB ansvarar med undantag för punkterna 1 -5 ovan, för
ägarfunktionen gentemot dotterbolagen. Styrelsen ska fatta nödvändiga beslut i sådana frågor
som rör ändamål, samordning, ekonomi och efterlevnad av uppställda mål men också med
avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen i koncernen. Styrelsen har
därmed ansvar för styrning och uppföljning av koncernens verksamhet.

Styrelsen utser representanter till bolagsstämmor i dotterbolagen samt utfärdar
instruktioner till dessa.

Styrelsen beslutar om koncernbidrag inom bolagskoncernen utifrån regler i aktiebolagslagen
och skattelagstiftningen.

Vid sidan om ägarfunktionen har styrelsen för Gislaveds Kommunhus AB ett ansvar att, för
kommunstyrelsens räkning, samla underlag från dotterbolagen inför kommunstyrelsens årliga
beslut med anledning av uppsiktsplikten.

Dotterbolagens styrelser ska bidra till kommunens vision inom sitt verksamhetsområde och ska
arbeta i enlighet med fastlagda övergripande mål som bryts ned i respektive bolags
verksamhetsplanering. De dotterbolag som i sin tur äger hel- eller delägda bolag bildar, inom
koncernen, en egen underkoncern. 1 denna har dotterbolagets styrelse följande ansvar.

• Utser representanter till bolagsstämmor i sina dotterbolag samt utfärdar
instruktioner till dessa.

• Beslutar om koncernbidrag inom sin underkoncern utifrån regler i aktiebolagslagen
och skattelagstiftningen.

6. Delägda bolag
Kommunen äger andelar i delägda bolag. Kommunstyrelsen har ett ansvar att utöva
ägarfunktionen i dessa. 1 de delägda bolagen ska kommunstyrelsen verka för att kommunens
deltagande som delägare i respektive bolag dokumenteras i ett avtal med övriga aktieägare
(aktieägaravtal). Aktieägaravtalet ska god kännas av kommu nful 1 mäktige. Utöver detta ska
kommunstyrelsen tillse att det delägda bolaget rapporterar till kommunstyrelsen så att
uppsiktsplikten över bolaget kan hanteras.

7. Kommunen som ägare och syftet med ägandet - samhälisnyttan
Kommunen äger företag och driver företagsverksamhet för att förverkliga kommunala
ändamål och därmed bidra till samhällsnytta. Verksamheten syftar ytterst till att skapa nytta
för hela den kommunala sfären och därmed för medborgarna.

Detta innebär att de kommunala företagen utifrån denna policy, ägardirektiv och
bolagsordning eller motsvarande ska åstadkomma en effektiv verksamhet, som i
förekommande fall är anpassad till marknadernas speciella villkor och som är till nytta för

4



dem, som använder sig av företagens tjänster. Dessa styrdokument ska stärka
förutsättningarna för att uppfylla ändamålet med verksamheten.

Företagen ska ta hänsyn till den samlade effekten för den kommunala organisationen i sin
helhet i syfte att åstadkomma största möjliga nytta för hela den kommunala sfären. Såväl
kommun som kommunala företag skall se till att optimera effektiviteten för helheten, även
om det kan vara mindre ekonomiskt fördelaktigt för den enskilda verksamheten.

8.Ägardirektiv
Kommunfullmäktige fastställer enligt ovan direktiv för bolagens verksamhet. För att
respektive bolag ska omfattas av direktiv ska dessa fastställas av bolagsstämman. Denna
företagspolicy, som fastställer principerna för ägarstyrningen är ett sådant ägardirektiv och
ska således behandlas på bolagens bolagsstämmor.

9. Ägardirektivens struktur och innehåll
Kommunfullmäktige utfardar utöver denna företagspolicy ägardirektiv för respektive företag.
Dessa ägardirektiv ska bland annat följa de övergripande visioner och mål som
kommunfullmäktige antar samt uttrycka ägarens krav på respektive bolag. De dokumenteras i
kommunens årliga Strategiskt styr- och budgetdokument och är långsiktiga och uttrycks för en
period om 3-4 år.

Ägardirektivens struktur utformas enligt följande:

• Verksamhet och verksamhetsinriktning för bolaget; precisering av företagets
samhällsnytta

• Ägarens krav
o Mål med verksamheten
o Ekonomiska mål

• Rapportering

10. Policydokument
De kommunala företagen ska följa och tillämpa av kommunfullmäktige beslutade
policydokument och riktlinjer som syftar till att lägga fast koncerngemensamma värderingar
och uppnå ett gemensamt agerande i hela kommunkoncernen. Utifrån de olika bolagens
förutsättningar ska dessa beslut och dokument därför följas av bolagen.

1 besluten i ska det anges om bolagen ska följa respektive beslut. Aktuella policybeslut och
gemensamma styrdokument ska sedan antas på respektive bolagsstämmor och vara
utgångspunkten för interna riktlinjer i de olika bolagen.
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11. Styrelsearbetet
För ägaren — kommunen — är det viktigt att styrelserna aktivt arbetar för att utveckla
bolagens organisation och verksamhet samt att det råder ett förtroendefullt förhållande
mellan ägaren och styrelserna.
Styrelsen i respektive bolag ska se till att bolaget har en väl fungerande ledning. Styrelsen ska
fortlöpande följa upp bolagets verksamhet mot bolagets ändamål samt de mål och riktlinjer
som fastställts.

Styrelsen ska årligen utvärdera sitt arbete. Utvärderingen ska omfatta minst:

• Om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter och
• Om styrelsens arbetsformer fungerar, om den är organiserad på lämpligt sätt när det

gäller arbetsfördelning inom styrelsen och eventuellt utskottsarbete.

Om styrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska styrelsen
åtgärda bristerna eller anmäla dem till ägaren. För dotterbolagen i koncernen ska anmälan
göras till Gislaveds Kommunhus AB och för Gislaveds Kommunhus AB ska anmälan göras till
kommunstyrelsen.

Styrelsen ska också se till att kontrollen över bolagets ekonomiska situation är
tillfredsställande, att bolagets riskexponering är väl avvägd, att redovisning och
finansförvaltning håller hög kvalitet och kontrolleras på ett betryggande sätt samt att bolaget
har god intern kontroll. Ramen för de kommunala bolagens interna kontroll bestäms av
kommunkoncernens internkontrollreglemente.

12. Bolagsstyrningsrapport
Bolagen ska årligen upprätta en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. Rapporten syftar
till att informera ägaren — kommunen, kommuninvånare och övriga intressenter om
styrningen av bolaget. Den ska avges av bolagets styrelse och innehålla följande områden:

• Beskrivning av hur bolagets verksamhet varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna som angetts i
bolagsordningen.

• Beskrivning och utvärdering av styrelsearbetet under räkenskapsåret
• Hur den interna kontrollen vad avser uppfyllande av bolagets ändamål, av ägaren

beslutade mål och bolagets finansiella rapportering är organiserad och hur väl den
fungerat under det senaste räkenskapsåret.

• Hur bolagets risker bedömts och följts upp.
• Kommunikation med revisorer och lekmannarevisorer
• Beskrivning av ärenden som lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande

Bolagsstyrningsrapporten ska, för dotterbolagen, lämnas till Gislaveds Kommunhus AB senast
den 25 januari samt, för koncernen, lämnas till kommunstyrelsen för beslut senast den lO
mars.
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13. Gemensamma regler för helägda bolag
Bolagsstämma och lekmannarevisorer

• Bolaget ska hålla ordinarie bolagsstämma senast i april varje år.
• Kommunfullmäktige har genom delegation till kommunens revisorer uppdragit till

dess att inom sig utse lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.
• Bolaget ska ge lekmannarevisorer de möjligheter och det stöd som dessa begär för

att fullgöra sitt uppdrag. Lekmannarevisorerna arvoderas av bolaget.
• Lekmannarevisorer ska närvara vid bolagsstämma (årsstämma) för att kommentera

granskningsrapporter.

Bokslut och årsredovisning
• Bolagets bokslut ska behandlas och antas av bolagets styrelse senast den sista februari

resp. år. Bokslutet skall vara tillgängligt för ägaren detta datum.
• Bolagen ska tillhandahålla det underlag som krävs för att upprätta sammanställd

redovisning enligt lagen om kommunal redovisning.
• Företagens årsredovisningar ska tillsammans med revisionsberättelse och

lekmannarevisorns granskningsrapport överlämnas till kommunfullmäktige.

Styrelsen och röretagets administration
• Kommunfullmäktige beslutar i samband med val av ledamöter och suppleanter om i

vilken ordning suppleanter i företagens styrelse ska inträda vid förfall för ledamot.
• Kommunfullmäktige fastställer grunderna för arvode och andra ersättningar som ska

utgå till styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer med suppleanter.
Arvoden och andra ersättningar beslutas på årsstämman.

• Rekrytering och entledigande av VD samt dennes anställningsvillkor ska av styrelsens
ordförande samrådas med ordföranden samt VD 1 Gislaveds Kommunhus AB.

• Den principiella inriktningen för bolagets representation är att den ska vara
alkoholfri. Vid speciella tillfällen och med hänsyn till arrangemangets specifika art,
gästernas kulturella bakgrund etc. är det dock tillåtet att använda vin och starköl i
samband med representation.

• Bolaget ska hålla sådan ordning i sina handlingar att kommunallagens regler om
handlingars offentlighet kan efterlevas.

• Bolaget ska verka i enlighet med kommunens arkivreglemente.
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Protokoll

Cl SLAV ED

närings
AKTIEBOLAG

fört vid extra bolagsstämma den 16 december 2016 med aktieägare i Gislaved
Näringsliv AB, org. nr 556661-9861.

Plats: Kommunhuset, Gislaved

Närvarande:
Niclas Palmgren, bolagsombud för Gislaveds kommun, 10 aktier.
Ylva Samuelsson, Ordförande
Inga-Maj Eleholt, Justeringsman
Leif Österlind, VD Gislaved Näringsliv AB, Sekreterare

§ 1 Stämmans öppnande
Niclas Palmgren förklarar den extra bolagsstämman öppnad.

§ 2 Ordförande och protokollförare
Som ordförande för stämman utsågs Ylva Samuelsson och som protokollförare Leif
Österlind.

§ 3 Protokoiljusterare
Till justerare utsågs Inga-Maj Eleholt

§ 4 Fastställande av röstlängd
Godkändes förteckningen över röstlängd, innebärande att Niclas Palmgren
representerar Gislaveds kommun med samtliga 10 aktier.

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Kallelse har översänts med post den 30 november 2016, varför stämman förklarades 1
laga ordning utlyst.

§ 6 Dagordning
Stämman beslutade att fastsälla dagordningen med tillägg att under punkt 10 Övriga
ärenden lämnas information om Gislaveds kommuns bildande av
koncernmoderbolag

Gislaved näringsliv AB 1 Anderstorpsvägen 24 1 332 36 GISLAVED 1 Org.nr 556661-9861 _-.y(
Tel. +46 (0)371 806 00 1 E-post. infogna.se



Cl SLAV ED

närin
AKTIEBOLAG

§ 7 Antagande av bolagsordning
Efter att Gislaveds kommun förvärvat samtliga aktier i bolaget har
kommunfullmäktige den 17 november 2016 beslutat om ny bolagsordning för
Gislaved Näringsliv AB.
Stämman beslutade att anta bolagsordning för Gislaved Näringsliv AB, daterad den
23 september 2016. (Bilagal till protokollet).

§ 8 Företagspolicy för Gislaveds kommun som ägardirektiv
Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun har den 17 november 2016 beslutat om ny
Företagspolicy för Gislaveds kommun. Den ersätter tidigare företagspolicy, som
antagits av bolagsstämman som ägardirektiv.
Stämman beslutade att godkänna att Företagspolicy för Gislaveds kommun, daterad
den 2 november 2016, att gälla som ägardirektiv för styrelse och VD.

§ 9 Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse och styrelsesuppleanter
Anmäls kommunfullmäktiges val av styrelse och styrelsesuppleanter samt ordförande
och vice ordförande från och med 1januari 2016 och till och med bolagsstämman
2019: 2iOl4

Ledamöter:
Nicias Palmgren, Slätteryd 22, 332 92 Gislaved
Carina Johansson, Södra Tånghult 10, 334 91 Anderstorp
Tommy Stensson, Klintens väg 2, 330 26 Burseryd
Morgan Ryhman, Box 83, 334 22 Anderstorp
Kjell Eberstål, Enevägen 2, 330 27 Hestra
Berith Ollhage, Box 46, 332 21 Gislaveds kommun

Suppleanter:
Anton Sjödell, Skedesvägen 5, 330 21 Reftele
Gunnel Augustsson, Slättvägen 10, 334 32 Anderstorp
Björn Olsson, Södra Storgatan 24, 332 33 Gislaved
Jakob Axelsson, Lummarevägen 18, 331 55 Värnamo
Jaana Fransson, Storgatan 23, 334 33 Anderstorp
Johan Alexandersson, Frostabacka Gård, 330 26 Burseryd

Ordförande:
Morgan Ryhman
Vice ordförande:
Niclas Palmgren

Stämman beslutade a att notera de av kommunfullmäktige beslutade valen av
ledamöter och suppleanter samt av ordförande och vice ordförande.

Gislaved närings’iv AB 1 Anderstorpsvägen 24 1 332 36 GSLAVED 1 Org.nr 556661-9861
Tel. +46 (0)371 806 00 1 E-post. info@gna.se



CI SLAV ED

närings
AKTIEBOLAG

§ 10 Övriga ärenden
Kommunfullmäktige har den 17 november 2016 beslutat om bildande av
koncernmoderbolag för kommunens helägda kommunala bolag, Gislaved
Kommunhus AB. Beslutet innebär att Gislaveds kommun säljer sina samtliga aktier i
de fyra helägda kommunala aktiebolagen till det nya bolaget. Genom en samordnad
styrning av de kommunala aktiebolagens och de kommunala nämndernas
verksamheter är syftet att i syfte att uppnå bästa möjliga effektivitet i den totala
kommunkoncernen och därmed största möjliga samhällsnytta. Syftet är också att på
detta sätt säkra att kommunfullmäktiges mål och visioner styr hela
kommunkoncernen.

Utöver företagspolicyn som ägardirektiv kommer även individuella ägardirektiv för
samtliga bolag att tas fram med pl.et antagande av kommunfullmäktigden
maj 2017. De framläggs därefter för godkännande på extra bolagsstämma i resp.
bolag.

18

§ 11
Stämmans avslutning
Ordföranden konstaterar att besluten varit enhälliga och förklarar stämman avslutad.

Yl Samuelsson
Stä m moo rdfö rand e

Justeras:

Leif Ö?lind
Sekreare

1
‘fnØ’-Maj Elolt

Gislaved näringsliv AB 1 Anderstorpsvägen 24 1 332 36 GISLAVED 1 Org.nr 556661-9861
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Företagspolicy
för Gislaveds kommun

1. Bakgrund
De hel- och delägda kommunala företagen ar en del av den samlade kommunala
organisationen.

Gislaveds kommuns framtidsvision och kommunövergripande mål gäller all kommunal
verksamhet inklusive de kommunala företagen.

Gislaveds kommun organiserar de helägda bolagen under ett gemensamt moderbolag.
Motivet för kommunens ägande av moderbolaget är att ge kommunen en tydlig ägarroll för
bolagen samt möjlighet till strategisk koordination för kommunens övergripande planering.
Moderbolagets styrelse har därigenom fått rollen som koncernstyrelse. Det finns därmed ett
behov av att tydliggöra vilka frågor som ankommer på koncernstyrelsen, både i relationerna
till kommunfullmäktige och till kommunstyrelsen, men även till respektive dotterbolags
styrelse.

Det är också viktigt att skapa likvärdiga och goda förutsättningar för de olika verksamheter,
som Gislaveds kommun äger och förvaltar, oavsett juridisk form. Om tveksamhet uppstår i
frågor som berörs av denna policy ska kommunstyrelsen konsulteras.

2. Syfte och innehåll
Syftet med denna företagspolicy är att ge uttryck för hur kommunen ser på sina företag, vad
kommunen som ägare vill uppnå med de kommunala företagen och hur kommunen avser att
styra och samordna sina hel- och delägda företag. Policyn ska även klargöra rollerna mellan
ägaren, stämman, styrelsen och revisorerna.

Kommunens företagspolicy tillsammans med ägardirektiven för respektive företag ska ge en
klar och tydlig bild av varför kommunen äger företagen, hur de ska utvecklas och ska bidra
till kommunens kort- och långsiktiga utveckling. Genom dessa styrinstrument kan kommunen
vidareutveckla det kommunala ändamålet och dialogen med företagen samt därmed
säkerställa att företagen utvecklas i önskad riktning.

Företagspolicyn gäller i första hand de helägda aktiebolagen, men den ska också vara
vägledande för delägda aktiebolag, stiftelser och ekonomiska föreningar. Vad som nedan sägs
om bolag och dess organ samt ägardirektiv ska således även i tillämpliga delar gälla för övriga
företagsformer.

Företagspolicyn utgör grunden för de särskilda ägardirektiv som upprättas för respektive
bolag och för avtal som kan tecknas med verksamhetsdrivande stiftelser.
Företagspolicyn ska aktualitetsprövas minst en gång varje mandatperiod.
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3. Definitioner
Förutom lagar och författningar regleras bolagens verksamhet och dess relation till
kommunen genom:

• Bolagsordning
• Företagspolicy

• Bolagsspecifika ägardirektiv
• Eventuella avtal mellan kommunen och respektive bolag samt,
• Eventuella avtal mellan kommunen och andra aktieägare i, av kommunen eller av

bolagen, delägda bolag

När det gäller begrepp ska följande användas:

Gislaveds Kommunhus-koncernen är det begrepp kommunen använder för att beskriva
Gislaveds Kommunhus AB med dess dotterbolag.
Med koncernstyrelse avses styrelsen för Gislaveds Kommunhus AB.

Kommunkoncernen är ett begrepp som kommunen använder som ett sammanfattande
begrepp för samtliga hel- och delägda bolag, nämnder och förvaltningar.

4. Styrning och ledning av kommunens bolag
Övergripande ledning
Ett viktigt inslag i ägarstyrningen är öppenhet och förtroende mellan ägaren och respektive
bolagsstyrelse. Denna företagspolicy förutsätter en positiv och produktiv organisationskultur
både inom den politiska nivån och inom den administrativa nivån i kommunkoncernen, samt
ett aktivt styrelsearbete, såväl i kommunen som i bolagen, med en ömsesidig dialog.

Aktiebolagslagen uppställer inga krav på styrning från ägarens sida utan endast formella krav
riktade mot denne med anknytning till bolagsstämman. Inte desto mindre förfogar ägaren av
ett bolag över detta med stöd av äganderätten. Av ägaren utfärdade direktiv vid
bolagsstämma är således bindande för styrelse och verkställande direktör så länge de inte
inkräktar på tvingande regler i aktiebolagslagen eller annan lag som styrelsen har att följa.
Aganderätten utgör grunden för all koncernstyrning.

Ägandet av kommunens bolag utgår från kommunfullmäktige. Fullmäktige har dock delegerat
en del uppgifter till kommunstyrelsen. Till detta kommer att Gislaveds Kommunhus AB:s
styrelse i egenskap av ägare till dotterbolagen också företräder ägaren — kommunen —

koncernen. Dotterbolagen 1 koncernen är indirekt ägda av kommunen.

Kommunen strävar efter en effektiv styrning och väl avgränsade uppdrag till olika organ. För
att tydliggöra de olika organens roller följer här en beskrivning av kommunkoncernens
ledningsfunktioner.
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5. Ledningsfunktioner
Följande frågor ska vara förbehållna kommunfullmäktige:

1. Ärenden enligt 3 kap. 1 6 — 1 8 § KL som innebär att:
• Besluta om viss verksamhet skall bedrivas i bolagsform och besluta om det

kommunala ändamålet med verksamheten.
• Se till att det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunala

befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen
• Välja styrelse och minst en lekmannarevisor samt suppleanter
• Ta ställning i principiellt viktiga frågor eller annat som är av större vikt innan

bolagen fattar beslut. Man ska också se till att detta regleras i samtliga helägda
bolags bolagsordningar. Som exempel på sådana frågor kan nämnas:

o kapitaltillskott till företag
o förvärv och bildande av dotterföretag eller annat väsentligt

företagsengagemang
o frivillig likvidation av företag
o försäljning av företag, del av företag eller rörelse

• Se till att bolagen ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal, i
bolagen, lämnas över till privata utförare.

2. Ärenden som rör kommunkoncernens vision och övergripande mål samt fastställande
av principer för ägarstyrningen i kommunens hel- och delägda bolag

3. Fastställande av de verksamhetsmässiga och ekonomiska kraven på bolagen i form av
ägardirektiv till respektive bolag

4. Grunderna för ekonomiska förmåner för styrelseledamöter, lekmannarevisorer och
suppleanter i företagen

5. Ansvarsfrihet för styrelseledamot och verkställande direktör om revisor inte tillstyrkt
sådan

Kommunstyrelsen ska i syfte att främja effektiviteten i kommunkoncernen fästa stor vikt vid
samordningen av verksamheterna i bolagen och kommunen. Kommunstyrelsen ansvarar,
med undantag för punkterna 1 -5 ovan, för kommunens ägarfunktion gentemot Gislaveds
Kommunhus AB. Kommunstyrelsen ansvarar dessutom för ägarfunktionen i förhållande till
de delägda bolag som inte ingår i koncernen. Agarfunktionen omfattar framförallt att fatta
nödvändiga beslut för att tillvarata kommunens intressen i sådana frågor som rör ändamål,
samordning, ekonomi och efterlevnad av uppställda mål i Gislaveds Kommunhus AB och i de
av kommunen delägda bolagen.

Kommunstyrelsen utser representanter till bolagsstämmor i Gislaveds Kommunhus AB och
kommunens delägda bolag som inte ingår i koncernen. Kommunstyrelsen utfärdar
instruktioner till dessa representanter.
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Kommunstyrelsen har, utöver ägarfunktionen en uppsiktsplikt över samtliga hel- och delägda
bolag. Med kommunstyrelsens uppsiktsplikt avses att man ska ha uppsiktsplikt över bolagen
enligt Kommunallagen (KL) 6 kap. 1, la och 1 b. Denna uppsiktsplikt ska inte blandas
samman med ägarfunktionen då uppsiktsplikten omfattas av att pröva om verksamheten i
bolagen bedrivs i enlighet med det kommunala ändamålet. Uppsiktsplikten omfattar samtliga
bolag som kommunen äger direkt eller indirekt.

Styrelsen för Gislaveds Kommunhus AB ansvarar med undantag för punkterna 1-5 ovan, för
ägarfunktionen gentemot dotterbolagen. Styrelsen ska fatta nödvändiga beslut i sådana frågor
som rör ändamål, samordning, ekonomi och efterlevnad av uppställda mål men också med
avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen i koncernen. Styrelsen har
därmed ansvar för styrning och uppföljning av koncernens verksamhet.

Styrelsen utser representanter till bolagsstämmor i dotterbolagen samt utfärdar
instruktioner till dessa.

Styrelsen beslutar om koncernbidrag inom bolagskoncernen utifrån regler i aktiebolagslagen
och skattelagstiftningen.

Vid sidan om ägarfunktionen har styrelsen för Gislaveds Kommunhus AS ett ansvar att, för
kommunstyrelsens räkning, samla underlag från dotterbolagen inför kommunstyrelsens årliga
beslut med anledning av uppsiktsplikten.

Dotterbolagens styrelser ska bidra till kommunens vision inom sitt verksamhetsområde och ska
arbeta i enlighet med fastlagda övergripande mål som bryts ned i respektive bolags
verksamhetspianering. De dotterbolag som i sin tur äger hel- eller delägda bolag bildar, inom
koncernen, en egen underkoncern. 1 denna har dotterbolagets styrelse följande ansvar.

• Utser representanter till bolagsstämmor i sina dotterbolag samt utfärdar
instruktioner till dessa.

• Beslutar om koncernbidrag inom sin underkoncern utifrån regler i aktiebolagslagen
och skattelagstiftningen.

6. Delägda bolag
Kommunen äger andelar i delägda bolag. Kommunstyrelsen har ett ansvar att utöva
ägarfunktionen i dessa. 1 de delägda bolagen ska kommunstyrelsen verka för att kommunens
deltagande som delägare i respektive bolag dokumenteras i ett avtal med övriga aktieägare
(aktieägaravtal). Aktieägaravtalet ska godkännas av kommunfullmäktige. Utöver detta ska
kommunstyrelsen tillse att det delägda bolaget rapporterar till kommunstyrelsen så att
uppsiktsplikten över bolaget kan hanteras.

7. Kommunen som ägare och syftet med ägandet - samhälisnyttan
Kommunen äger företag och driver företagsverksamhet för att förverkliga kommunala
ändamål och därmed bidra till samhällsnytta. Verksamheten syftar ytterst till att skapa nytta
för hela den kommunala sfären och därmed för medborgarna.

Detta innebär att de kommunala företagen utifrån denna policy, ägardirektiv och
bolagsordning eller motsvarande ska åstadkomma en effektiv verksamhet, som i
förekommande fall är anpassad till marknadernas speciella villkor och som är till nytta för
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dem, som använder sig av företagens tjänster. Dessa styrdokument ska stärka
förutsättningarna för att uppfylla ändamålet med verksamheten.

Företagen ska ta hänsyn till den samlade effekten för den kommunala organisationen i sin
helhet i syfte att åstadkomma största möjliga nytta för hela den kommunala sfären. Såväl
kommun som kommunala företag skall se till att optimera effektiviteten för helheten, även
om det kan vara mindre ekonomiskt fördelaktigt för den enskilda verksamheten.

8.Ägardirektiv
Kommunfullmäktige fastställer enligt ovan direktiv för bolagens verksamhet. För att
respektive bolag ska omfattas av direktiv ska dessa fastställas av bolagsstämman. Denna
företagspolicy, som fastställer principerna för ägarstyrningen är ett sådant ägardirektiv och
ska således behandlas på bolagens bolagsstämmor.

9. Ägardirektivens struktur och innehåll
Kommunfullmäktige utfärdar utöver denna företagspolicy ägardirektiv för respektive företag.
Dessa ägardirektiv ska bland annat följa de övergripande visioner och mål som
kommunfullmäktige antar samt uttrycka ägarens krav på respektive bolag. De dokumenteras i
kommunens årliga Strategiskt styr- och budgetdokument och är långsiktiga och uttrycks för en
period om 3-4 år.

Ägardirektivens struktur utformas enligt följande:

• Verksamhet och verksamhetsinriktning för bolaget; precisering av företagets
samhällsnytta

• Ägarens krav
o Mål med verksamheten
o Ekonomiska mål

• Rapportering

10. Policydokument
De kommunala företagen ska följa och tillämpa av kommunfullmäktige beslutade
policydokument och riktlinjer som syftar till att lägga fast koncerngemensamma värderingar
och uppnå ett gemensamt agerande i hela kommunkoncernen. Utifrån de olika bolagens
förutsättningar ska dessa beslut och dokument därför följas av bolagen.

1 besluten i ska det anges om bolagen ska följa respektive beslut. Aktuella policybeslut och
gemensamma styrdokument ska sedan antas på respektive bolagsstämmor och vara
utgångspunkten för interna riktlinjer i de olika bolagen.
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11. Styrelsearbetet
För ägaren — kommunen — är det viktigt att styrelserna aktivt arbetar för att utveckla
bolagens organisation och verksamhet samt att det råder ett förtroendefullt förhållande
mellan ägaren och styrelserna.
Styrelsen i respektive bolag ska se till att bolaget har en väl fungerande ledning. Styrelsen ska
fortlöpande följa upp bolagets verksamhet mot bolagets ändamål samt de mål och riktlinjer
som fastställts.

Styrelsen ska årligen utvärdera sitt arbete. Utvärderingen ska omfatta minst:

• Om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter och
• Om styrelsens arbetsformer fungerar, om den är organiserad på lämpligt sätt när det

gäller arbetsfördelning inom styrelsen och eventuellt utskottsarbete.

Om styrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska styrelsen
åtgärda bristerna eller anmäla dem till ägaren. För dotterbolagen i koncernen ska anmälan
göras till Gislaveds Kommunhus AB och för Gislaveds Kommunhus AB ska anmälan göras till
kommunstyrelsen.

Styrelsen ska också se till att kontrollen över bolagets ekonomiska situation är
tillfredsställande, att bolagets riskexponering är väl avvägd, att redovisning och
finansförvaltning håller hög kvalitet och kontrolleras på ett betryggande sätt samt att bolaget
har god intern kontroll. Ramen för de kommunala bolagens interna kontroll bestäms av
kommunkoncernens internkontrollreglemerite.

12. Bolagsstyrningsrapport
Bolagen ska årligen upprätta en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. Rapporten syftar
till att informera ägaren — kommunen, kommuninvånare och övriga intressenter om
styrningen av bolaget. Den ska avges av bolagets styrelse och innehålla följande områden:

• Beskrivning av hur bolagets verksamhet varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna som angetts i
bolagsordningen.

• Beskrivning och utvärdering av styrelsearbetet under räkenskapsåret
• Hur den interna kontrollen vad avser uppfyllande av bolagets ändamål, av ägaren

beslutade mål och bolagets finansiella rapportering är organiserad och hur väl den
fungerat under det senaste räkenskapsåret.

• Hur bolagets risker bedömts och följts upp.
• Kommunikation med revisorer och lekmannarevisorer
• Beskrivning av ärenden som lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande

Bolagsstyrningsrapporten ska, för dotterbolagen, lämnas till Gislaveds Kommunhus AB senast
den 25 januari samt, för koncernen, lämnas till kommunstyrelsen för beslut senast den lO
mars.
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13. Gemensamma regler för helägda bolag
Bolagsstämma och lekmannarevisorer

• Bolaget ska hålla ordinarie bolagsstämma senast i april varje år.
• Kommunfullmäktige har genom delegation till kommunens revisorer uppdragit till

dess att inom sig utse lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.
• Bolaget ska ge lekmannarevisorer de möjligheter och det stöd som dessa begär för

att fullgöra sitt uppdrag. Lekmannarevisorerna arvoderas av bolaget.
• Lekmannarevisorer ska närvara vid bolagsstämma (årsstämma) för att kommentera

granskningsrapporter.

Bokslut och årsredovisning
• Bolagets bokslut ska behandlas och antas av bolagets styrelse senast den sista februari

resp. år. Bokslutet skall vara tillgängligt för ägaren detta datum.
• Bolagen ska tillhandahålla det underlag som krävs för att upprätta sammanställd

redovisning enligt lagen om kommunal redovisning.
• Företagens årsredovisningar ska tillsammans med revisionsberättelse och

lekmannarevisorns granskningsrapport överlämnas till kommunfullmäktige.

Styrelsen och fdretagets administration
• Kommunfullmäktige beslutar i samband med val av ledamöter och suppleanter om i

vilken ordning suppleanter i företagens styrelse ska inträda vid förfall för ledamot.
• Kommunfullmäktige fastställer grunderna för arvode och andra ersättningar som ska

utgå till styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer med suppleanter.
Arvoden och andra ersättningar beslutas på årsstämman.

• Rekrytering och entledigande av VD samt dennes anställningsvillkor ska av styrelsens
ordförande samrådas med ordföranden samt VD i Gislaveds Kommunhus AB.

• Den principiella inriktningen för bolagets representation är att den ska vara
alkoholfri. Vid speciella tillfällen och med hänsyn till arrangemangets specifika art,
gästernas kulturella bakgrund etc. är det dock tillåtet att använda vin och starköl i
samband med representation.

• Bolaget ska hålla sådan ordning i sina handlingar att kommunallagens regler om
handlingars offentlighet kan efterlevas.

• Bolaget ska verka i enlighet med kommunens arkivreglemente.
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201 6-09-2 3

Bolagsordning för
Gislaved Näringsliv Aktiebolag

Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma är Gislaved Näringsliv AB.

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Gislaved, jönköpings län.

§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget, som är ett helägt kommunalt aktiebolag, har till föremål för sin verksamhet att inom
Gislaveds kommun bedriva utveckling av näringsliv och besöksnäring.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet
Bolagets syfte är vad avser utveckling av näringsliv att med iakttagande av kommunallagens
lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprinciper och i samarbete med företag,
organisationer och myndigheter skapa tillväxt med ett uthålligt hållbart samhälle som
ri ktmärke.

Bolaget har även till syfte att med beaktande av kommunallagens likställighets- och
självkostnadsprinciper utveckla besöksnäringen och driva turismverksamhet.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gislaveds kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gislaveds kommun möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten fattas, som är av principiell betydelse eller annars av större
vikt.

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 7 Antal aktier
1 bolaget ska finnas lägst lO aktier och högst 40 aktier.



§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av sex ledamöter inklusive ordförande. För dessa ska även utses sex
suppleanter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun för tiden från den årsstämma som
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk
ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn utses en
revisorssuppleant.
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ lO Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Gislaveds
kommun utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant.

§ 1 1 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma, årsstämma eller extra bolagsstämma, ska ske genom brev med
posten till ägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstäm man
Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämman.

§ 3 Ärenden på. årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;

2. Val av ordförande vid stämman;

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

4. Val av två personer att justera stämmans protokoll;

5. Godkännande av dagordning;

6. Anmälan från närvarande allmänhet av frågor

7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns
granskningsrapport;

9. Frågestund;



lO. Beslut om

a) faststallande av resultat- och balansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;

1 1. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med
suppleanter;

1 2. Val av revisor och revisorssuppleant;

1 3. Anmälan för anteckning om av kommunfullmäktige vald styrelse och ordförande och
vice ordförande samt lekmannarevisor;

14. Fastställande av ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutat om;
15. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller

bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 1 5 Firmateckning
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 16 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i
den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gislaveds
kommun.

Godkänd av kommunfullmäktige den l?D

Beslutad på bolagsstämma den L b t’25t ¶
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