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Beslutande 

 
 
 

 
 
 

 

Carina Johansson, deltar på distans 

Anton Sjödell, ordförande 

Marie-Louise Dinäss, ledamot  

Marie Johansson, ledamot  

Bengt Petersson, ledamot, deltar på distans 

 

 

  Övriga deltagande Stefan Eglinger, Vd Gislaveds Kommunhus AB 

Eva Gardelin Larsson, Biträdande kommundirektör Gislaveds kommun 

Stefan Tengberg, Ekonom Gislaveds kommun, deltar på distans 

Johanna Wohlin, sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 Utses att justera Marie Johansson 

 Justeringens 
 plats och tid 

Kommunstyrelseförvaltningen den 21 december 2021 

 Under- 

 skrifter 

 
Sekreterare  …………………………………………………………………. 

Paragrafer

       
55-61 

                               Johanna Wohlin 

  

Ordförande …………………………………………………………………… 
 

Anton Sjödell  
  

Justerande ................................................................................................................................................................................ 

Marie Johansson                     
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§ 55   

Godkännande av dagordning samt val av justerare för sammanträdet 

Gislaveds Kommunhus AB beslutar att lägga till extraärendet Godkännande av 

Gislaveds Energi AB:s bildande av bolag med extern part avseende energipark, 

att i övrigt godkänna dagordningen för sammanträdet samt att utse Marie 

Johansson att justera dagens protokoll.  

 

 

§ 56 

Föregående sammanträdesprotokoll 

Gislaveds Kommunhus AB beslutar att godkänna föregående styrelseprotokoll 

från den 30 november 2021 och lägga det till handlingarna.  

 

 

§ 57 

Moderbolagets styrning och viljeinriktning  

Gislaveds Kommunhus AB beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Koncernen i Gislaveds kommun innebär att allt aktieägande koncentreras och 

ägarens roll tydliggörs genom ett gemensamt moderbolag, Gislaveds 

Kommunhus AB. Styrelsen i moderbolaget är ägarens förlängda arm. En 

konsekvent och lika behandling av dotterbolagen från ägarens sida är 

nödvändig. Styrelsen ser ett behov hos Gislaveds Kommunhus AB att förtydliga 

sin styrning och viljeinriktning för att därigenom förbättra dialogerna och 

samarbetet med sina dotterbolag i framtiden. Det gäller även dialog och 

samarbete med övriga delar av kommunkoncernen. 

 

Vd:n, Eva Gardelin-Larsson och Stefan Tengberg presenterar en 

sammanställning av tidigare diskussioner och det framtida arbetet, inför att 

ämnet ska tas upp på koncernkonferensen i januari.  

 

 

§ 58 

Koncernkonferens 

Gislaveds Kommunhus AB beslutar att lägga informationen till handlingarna  

 

Ärendebeskrivning 

Gislaved Kommunhus AB har planerat en koncernkonferens den 17-18 januari 

på Vrigstad värdshus. På programmet finns dialog om årshjulet för 

koncerndialog/styrning, dialog om Gislaveds Kommunhus AB:s styrning och 

viljeinriktning framåt, dotterbolagen presentera sin verksamhet utifrån ett tio 

(10) års perspektiv inkl. fokus på framtida investeringar, dialog om framtida 

verksamhetsförändringar och investeringar ur ett helhetsperspektiv samt dialog 

avseende dotterbolagens inlämnade punkter inför koncernkonferensen. 

Konferensen är planerad utifrån rådande restriktioner, och upplägget kan 

därför komma att ändras.  

 

 

§ 59 

Ägardirektiv Gisletorp Lokaler AB, eventuell förändring för att 

möjliggöra köp av fastighet 

Gislaveds Kommunhus AB beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
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Ärendebeskrivning 

Vd:n för Gisletorp Lokaler AB har väckt frågan om inköp av en fastighet för att 

täcka en del av kommunens lokalbehov. Bolagets ägardirektiv tillåter i nuläget 

inte inköp av fastigheter och skulle därav behöva ändras om fastighetsköpet blir 

aktuellt. Ett annat alternativ är att fastighet- och service köper in lokalen.  

 

 

§ 60 

Extraärende: Godkännande av Gislaveds Energi AB:s bildande av 

bolag med extern part avseende energipark. 

Gislaveds Kommunhus AB beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 

Ärendebeskrivning 

Gislaveds Energi AB diskuterar att tillsammans med ett externt lokalt bolag 

starta ett gemensamt aktiebolag för energiproduktion. Bolaget ska driva en 

solcellsanläggning, och på sikt finns målet att även starta vätgasproduktion. 

Aktiebolaget skulle ägas till hälften av det externa bolaget, till hälften av 

Gislaveds Energi AB, och även jobba med drift och underhåll av energiparken.  

 

Gislaveds Kommunhus AB:s ledamöter ställer sig mycket positiva till idén.   

 

 

§ 61 

Meddelanden 

Gislaved Energi Koncern AB 

 Protokoll tisdagen den 19 oktober 2021 


