
 

 

STYRELSEPROTOKOLL  
 

Gislaveds Kommunhus AB 
- Styrelsemöte 

 
 

 Sammanträdesdatum 2021-03-31 
   
 Plats och tid Per capsulum (digitalt med bild och ljud) onsdagen den 31 mars 2021, kl 08.00- 

09.15 
  

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carina Johansson, ordförande 
Anton Sjödell, ledamot 
Marie-Louise Dinäss, ledamot 
Marie Johansson, ledamot 
Bengt Petersson, ledamot  
 
 
 
 

  Övriga deltagande Anders Johansson, VD, Gislaveds Kommunhus AB §§ 12-15 
Eva Gardelin Larsson, biträdande kommundirektör Gislaveds kommun §§ 12-15 
Louise Elverlind, Tf ekonomichef Gislaveds kommun §§ 12-15 
Stefan Tengberg, ekonom Gislaveds kommun §§ 12-15 
Evelina Edlund, sekreterare Gislaveds kommun §§ 12-15 
 
 
 
 

 Utses att justera Marie Johansson (S) 
 Justeringens 
 plats och tid 

Kommunstyrelseförvaltningen den 6 april 2021 

 Under- 
 skrifter 

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

Paragrafer
       

12-15 

                               Evelina Edlund 
  

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

Carina Johansson  
  

Justerande ................................................................................................................................................................................ 
Marie Johansson                         
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§ 12   
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. 
 
§ 13 
Föregående sammanträdesprotokoll 
Gislaveds Kommunhus AB beslutar att godkänna föregående styrelseprotokoll 
den 10 mars 2021 och lägga det till handlingarna. 

 
§ 14 
Revidering i ägardirektiv och bolagsordningarna 
Gislaveds Kommunhus AB beslutar att godkänna bolagens bolagsordningar och 
specifika ägardirektiv med vissa justeringar. 
 
Gislaveds Kommunhus AB beslutar att godkänna AB Gislavedshus 
bolagsordning samt förslag till komplettering i ägardirektivet för AB 
Gislavedshus ”Bolaget får i uppdrag att skapa en provlägenhet med digitala 
hjälpmedel/teknik för äldre för att underlätta för denna målgrupp. Brukare och 
anhöriga ges därmed möjlighet att prova olika hjälpmedel och tekniska lösningar.” 
 
Gislaveds Kommunhus AB beslutar att godkänna Enter Gislaved AB 
bolagsordning och att justera ägardirektivet för Enter Gislaved AB enligt 
följande ”Bolaget ska i samverkan med kommunstyrelsen ta fram ett styrdokument 
(strategi) för kommunens arbete med näringslivsfrågor.” 
Samt att ”Bolaget ska till fullmäktige återkoppla plan för turism- och 
destinationsutveckling.” 
Samt att ”ansvara operativt för att främja befintligt företagande, nyföretagande, 
handelsutveckling, besöksnäring, nya etableringar, investeringar och i samverkan med 
kommunen därigenom näringslivets utveckling.” 
 
Gislaveds kommunhus AB beslutar att godkänna Gisletorp Lokaler AB specifika 
ägardirektiv och bolagsordning. 
 
Gislaveds Kommunhus AB beslutar att godkänna Gislaveds Kommunhus AB 
specifika ägardirektiv och bolagsordning. 
 
Gislaveds Kommunhus AB beslutar att godkänna Gislaveds Energi Koncern AB 
specifika ägardirektiv och bolagsordning. Samt att ge i uppdrag till Vd:n att ta 
fram en komplettering av text kring laddinfrastruktur i ägardirektivet.  
  
Ärendebeskrivning 
Gislaveds Kommunhus AB går igenom ägardirektiven och bolagsordningarna. I 
bolagsordningarna finns det inget att förändra. Vissa justeringar görs i de 
specifika ägardirektiven.  

 
§ 15 
Förslag på datum för Strategidag  
Gislaveds Kommunhus AB beslutar att strategidagen hålls den 27-28 september 
2021 lunch till lunch. 
 
Ärendebeskrivning 
Gislaveds Kommunhus AB hade förslag på datum för strategidag 27-28 
september 2021 samt 28-29 september 2021 lunch till lunch. 


