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 Sammanträdesdatum 2022-05-24 
   
 Plats och tid Sammanträdesrum Nissan, tisdagen den 24 maj kl. 15.00 – 16.50 
  

Beslutande 
 
 
 
 
 
 

 
Carina Johansson, ordförande 
Anton Sjödell, ledamot 
Bengt Petersson, ledamot 
Marie Johansson, ledamot 
Gunnel Augustsson, ledamot 
 

  Övriga deltagande Stefan Eglinger, Vd Gislaveds Kommunhus AB 
Eva Gardelin Larsson, biträdande kommundirektör 
Anders Olsson, ekonomichef Gislaveds kommun 
Johanna Wohlin, sekreterare 
Louise Skålberg, Vd Gisletorp Lokaler AB § 34 
Björn Björkman, ordförande Gisletorp Lokaler AB § 34 
Tomas Töreland, vice ordförande Gisletorp Lokaler AB § 34 
Joakim Toll, tf. avdelningschef Hållbar Utveckling § 36 
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§ 32   
Godkännande av dagordning samt val av justerare för sammanträdet 
Gislaveds Kommunhus AB beslutar att godkänna dagordningen för 
sammanträdet samt att utse Marie Johansson att justera dagens protokoll.  
 
 
§ 33 
Protokoll från föregående möte  
Gislaveds Kommunhus AB beslutar att godkänna föregående styrelseprotokoll 
från den 25 april och lägga det till handlingarna.  
 
 
§ 34 
Dialogmöte med Gisletorp Lokaler AB 
Gislaveds Kommunhus AB beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Gislaveds Kommunhus AB genomför dialog med Gisletorp Lokaler AB:s Vd och 
presidium. Vd:n för Gisletorp Lokaler AB redovisar bolagets status och 
pågående processer, främst kopplat till motorbanan i Anderstorp. 
Bolagsöversynen ses som viktig för att definiera bolagets roll och arbete 
långsiktigt framåt.  
 
Styrelsen för Gislaveds Kommunhus AB tackar för dialogmötet. 
 
 
§ 35 
Förändrings- och utvecklingsarbetet inom bolagskoncernen 
Gislaveds Kommunhus AB beslutar att lägga informationen till handlingarna 
 
Ärendebeskrivning 
Gislaveds Kommunhus AB:s vd presenterar diskussion från senaste vd-mötet 
gällande förändringsarbetet inom bolagskoncernen. Vd:arna definierade ett 
antal styr- och stödfunktioner som ska prioriteras i det fortsatta gemensamma 
arbetet framåt; ekonomi, säkerhetsrelaterade frågor samt bolagsformalia. 

  
 

§ 36 
Gemensam policy kring sponsring för bolagskoncernen – dialog 
Gislaveds Kommunhus AB beslutar att lägga informationen till handlingarna 
 
Ärendebeskrivning 
Tf. avdelningschef för Hållbar utveckling presenterar det pågående arbetet med 
att ta fram en gemensam policy kring sponsring för bolagskoncernen.  
 
Gislaveds Kommunhus AB för dialog och diskuterar vilka grundläggande 
principer som bör bestämmas gällande policyn för sponsring. Inget beslut tas 
utan ärendet kommer att återkomma under hösten. 

 
 
 
 
 
 
 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Gislaveds Kommunhus AB  

STYRELSEPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
3 

 2022-05-24  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

 
§ 37 
Äldres boende 
Gislaveds Kommunhus AB beslutar att uppdra till AB Gislavedshus att utreda 
möjligheten till nyproduktion av ett vanligt trygghetsboende. Socialförvaltningen 
och kommunstyrelseförvaltningen ska samrådas i processen. Ett helhetsförslag 
på vad kostnader blir och konsekvensen för bolagets verksamhet ska ingå. 
 
Ärendebeskrivning 
Gislaveds kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2021 att uppdra till 
kommunstyrelsen att i samråd med socialnämnden och AB Gislavedshus ta 
fram helhetsförslag på hur mellanboenden, 70+ boenden, trygghetsboenden 
och biståndsbedömda trygghetsboenden kan möjliggöras. Även förutsättningar 
till mer s.k. flexibla boenden i vår verksamhet ska utredas. I uppdraget ingår att 
bedöma behov, utförande och omfattning för att möta efterfrågan och för att 
möjliggöra aktiva och positiva flyttkedjor.  
 
Utredningen har bland annat identifierat, genom analys av enkätsvar, 
demografiska förändringar och andra kommuners boendelösningar, att den 
boendeform som idag efterfrågas är olika former av trygghetsboende snarare 
än vård- och omsorgsboende. Utredningen föreslår därför att en ny modell för 
vanliga trygghetsbostäder ska implementeras.  
 
För att öka antalet bostäder för äldre, både biståndsbedömda och vanliga 
trygghetsbostäder, föreslår utredningen ett antal insatser. Bland annat ska 
nyproduktion av vanliga trygghetsbostäder utredas av ett kommunalägt bolag, 
markanvisning ska genomföras för vanliga trygghetsbostäder samt att ett antal 
seniorbostäder 70+ ombildas till biståndsbedömda trygghetsbostäder. 
 
Den 19 maj beslutade kommunfullmäktige att Gislaveds Kommunhus AB ska 
uppdra till AB Gislavedshus att utreda möjligheten till nyproduktion av ett 
vanligt trygghetsboende. Socialförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen 
ska samrådas i processen. Ett helhetsförslag på vad kostnader blir och 
konsekvensen för bolagets verksamhet ska ingå. 
 
Yrkande 
Bengt Petersson med instämmande av Marie Johansson och Gunnel 
Augustsson: bifall till liggande förslag 
 
 
§ 38 
Meddelanden 
Kommunstyrelsen 

Protokoll 20220406 Ks101 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Gislaved 
Energi Koncern AB_1168963  

Protokoll 20220406 Ks102 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över AB 
Gislavedshus_1168964 

Protokoll 20220406 Ks103 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Gisletorp 
Lokaler AB_1168965 

Protokoll 20220406 Ks104 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Gislaveds 
Kommunhus AB_1168966 

Protokoll 20220406 Ks105 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Enter 
Gislaved AB_1168967 
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Kommunfullmäktige 

Protokoll 20220428 Kf47 Valarenden entledigande av ordförande i Enter 
Gislaved AB samt val av ny ordförande till Enter Gislaved AB_1174901 

Protokoll 20220428 Kf48 Valarenden entledigande av ledamot i Enter 
Gislaved AB samt val av ny ledamot till Enter Gislaved AB_1174902 

Protokoll 20220428 Kf49 Valarenden entledigande av suppleant i Enter 
Gislaved AB samt val av ny suppleant till Enter Gislaved AB_1174903 

Protokoll 20220428 Kf56 Valarenden fyllnadsval som ledamot i Gislaveds 
kommunhus AB_1174910 

 
AB Gislavedshus 

Protokoll AB Gislavedshus 220331 
 

Gislaveds Energi Koncern AB 
Styrelseprotokoll GEK 2022-02-22 
Styrelseprotokoll GEK Per Capsulam 2022-02-15 
Bilaga 1 GEK Per Capsulam 2022-02-15 

 
 


