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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 

Föregående sammanträdesprotokoll 

Gislaveds Kommunhus AB beslutar att godkänna föregående styrelseprotokoll 

från den 6 september 2021 och lägga det till handlingarna.  

 

§ 34 

Delårsrapport för perioden 21-01-01 till 21-08-31 

Redovisning kring delåret för alla dotterbolag finns som underlag till dagens 

möte. Gislaveds Kommunhus AB beslutar att lägga informationen och 

moderbolagets delårsrapport till handlingarna.  

  

§ 35 

Förändringar i årshjulet för GKHAB 

Gislaveds Kommunhus AB beslutar att fastställa årshjulet för GKHAB.  

 

Ärendebeskrivning 

Nytt årshjul för GKHAB med lite förändringar utifrån dialog med revisor och 

för att passa övriga årshjul inom koncernen presenteras. Målet har varit att 

hitta former och forum för att förbättra dialogen mellan dotterbolagen och 

moderbolaget och bidra till koncernens utveckling. Ytterligare en 

koncernkonferens är inplanerad gentemot tidigare plan.  

 

§ 36 

Program för koncernkonferensen 20-21 december 

Gislaveds kommunhus AB beslutar att godkänna programmet och flytta dagarna 

till 17-18 januari. Extra styrelsemöte läggs in klockan 9-12 den 21 december.  

 

Ärendebeskrivning 

Under konferensen kommer första dagen ha fokus på dialog om årshjulet och 

förändringarna som nu är beslutade samt koncernens styrning och 

viljeinriktning framåt. Den andra dagen kommer fokus att vara på bolagens 

perspektiv framåt samt att föra en gemensam diskussion om framtida 

investeringar.  

 

§ 37 

Laddinfrastruktur 

Intentionen med ägardirektivet avseende publika laddstationer var inte att 

kommunen ska teckna avtal med bolaget. Gislaveds kommunhus AB beslutar 

att ägardirektivet avseende laddstationer kvarstår och arbetet ska fortgå 

 

Ärendebeskrivning 

Ansvaret för Gislaved kommuns publika laddinfrastruktur ligger på Gislaveds 

Energi AB enligt bolagets specifika ägardirektiv. Gislaveds Energi AB har skickat 

en förfrågan om ett avtal till kommunen, där kommunen som kund erlägger 

årlig kapitalkostnad och ränta för nuvarande laddplatser samt för kommande 

nyinvesteringar och reinvesteringar. 
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§ 38 

Information från VD-mötet 7 september 

 

Information från senaste VD-mötet överlämnas till styrelsen. Gislaveds 

kommunhus AB lägger informationen till handlingarna. 

 

 

§39 

Övriga frågor 

Extra styrelsemöte planeras in den 6 oktober för att tillsätta ny VD för 

Gislaveds kommunhus AB.  


