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Specifika ägardirektiv- ENTER Gislaved AB 
– EGAB 
Ägarförhållande och benämning 
Gislaveds Kommunhus är ett helägt bolag av Gislaveds kommun (kommunen) organisationsnummer 212000-
0514 ENTER Gislaved AB helägt bolag av Gislaveds Kommunhus AB (kommunhus) organisationsnummer 
559084-6191. Ägardirektiv för Enter Gislaved AB (bolaget) organisationsnummer 556661-9861. 

 
1. Kommunala ändamålet och syftet 

Bolaget ska bedriva verksamhet som är förenlig med bolagsordningen. 
 

Bolaget ska bedriva verksamhet som är förenlig med den kommunala kompetensen. 
 
 

2. Bolagets uppdrag 
Bolaget har i uppdrag att bidra till att uppfylla kommunens mål och vision och att göra 
kommunen till en attraktiv kommun att leva och verka i för människor och för näringsliv och 
turism. Bolaget har i uppgift att ansvara operativt för att främja befintligt företagande, 
nyföretagande, handelsutveckling, besöksnäring, nya etableringar, investeringar och i 
samverkan med kommunen därigenom befrämja näringslivets utveckling. Bolaget ska även 
marknadsföra kommunens näringsliv, attraktivitet och affärsmöjligheter i och utanför 
kommunen och skapa långsiktiga relationer med relevanta nätverk. 
 
Bolaget ska främja möjligheterna till internationellt handelsutbyte för företag i Gislaveds 
kommun. Detta ska främst ske genom marknadsföringsinsatser och förmedling av 
internationella kontakter samt kompetenshöjande insatser. 
 
Bolaget ska tillsammans med BGR, Region Jönköping och dess enheter utveckla 
samverkansformer och ha dialoger för bearbetning av koncept och projektförslag i syfte att 
optimalt nyttja gemensamma resurser. 
 
Bolaget ska stödja samarbetet mellan skola och näringsliv och främja entreprenörsandan hos 
ungdomar och unga vuxna. Bolaget ska även stödja tillkomsten av sociala företag. Bolaget ska 
stödja samarbetet mellan arbetssökande och näringsliv. 

Bolaget ska tillsammans med näringslivet arbeta med destinationsutveckling av Gislaveds 
kommun. Bolaget ska tillsammans med näringslivet ständigt förbättra och utveckla 
kommunens attraktivitet för att hålla över tid. 
 
Bolaget ska i samverkan med kommunstyrelsen ta fram ett styrdokument (strategi) för 
kommunens arbete med näringslivsfrågor. 
 

3. Gemensamma förutsättningar 
Styrelsen för bolaget ska fullfölja sitt uppdrag med beaktande av aktiebolagslagen (ABL), 
kommunallagen (KL) samt övrig tillämplig lagstiftning och gällande bolagsordning samt i 
enlighet med utfärdade generella ägardirektiv. 
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4. Ekonomiska förutsättningar och riktlinjer 
Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässigt och ekonomiskt långsiktigt hållbara 
principer. De ekonomiska målen för perioden 2021-2035 fastställs enligt följande: 

• Bolagets soliditet ska som genomsnitt för perioden uppgå till minst 35 %. 
• Bolaget finansieras av Gislaveds Kommunhus AB samt Gislaveds kommun. Detta 

anslag ska finansiera de uppdrag som bolaget har fått utifrån ägardirektiv och/eller 
utifrån dialog med moderbolaget.  

  
5. Kommunfullmäktiges ställningstagande 

Frågor som anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska underställas 
kommunfullmäktige som framgår av det generella ägardirektivet.  
 
 
 
 
Detta ägardirektiv ska - för att äga giltighet - antas på bolagsstämma i bolaget.  
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