
 

 

STYRELSEPROTOKOLL  
 

Gislaveds Kommunhus AB 
- Styrelsemöte 

 
 

 Sammanträdesdatum 2022-01-25 
   
 Plats och tid Digitalt via Teams, tisdagen den 25 januari  kl. 15.00 – 16.45 
  

Beslutande 
 
 
 
 
 
 

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

  Övriga deltagande Stefan Eglinger, Vd Gislaveds Kommunhus AB 
Eva Gardelin Larsson, Biträdande kommundirektör Gislaveds kommun och 
sekreterare 
Stefan Tengberg, Ekonom Gislaveds kommun 
Anders Olsson, Ekonomichef Gislaveds Kommun 
 
 
 
 
 
 

 Utses att justera Marie Johansson 
 Justeringens 
 plats och tid 

Kommunstyrelseförvaltningen den 31 januari 2022. 

 Under- 
 skrifter 

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

Paragrafer
       

1-7 

                               Eva Gardelin-Larsson 
  

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

Carina Johansson  
  

Justerande ................................................................................................................................................................................ 
Marie Johansson                     

  

 

 
 

  Utdragsbestyrkande 
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§ 1   
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.  

 
 

§ 2 
Föregående sammanträdesprotokoll 
Gislaveds Kommunhus AB beslutar att godkänna föregående styrelseprotokoll 
från den 21 december 2021 och lägga det till handlingarna.  

 
 

§ 3 
Uppföljande dialog/reflektion kring koncernkonferensen 
Gislaveds Kommunhus AB beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Den 17-18 januari hölls en digital konferens för kommunens bolagskoncern. 
Konferensen delades upp i tre pass, med fokus på viljeinriktning, 
koncernperspektiv och samarbete, koncernbidrag mm., samt bolagens framtida 
förändringar. Bolagens vd:ar och styrelser deltog, såväl som ett antal 
tjänstepersoner från kommunen.  
 
Gislaved Kommunhus AB:s ledamöter diskuterar konferensen och vad de tar 
med därifrån i det fortsatta arbetet med att utveckla bolagskoncernen. 
 
 
§ 4 
Budget Gislaveds Kommunhus AB 2022 
Gislaveds Kommunhus AB beslutar att godkänna och fastställa budgeten för 
2022 enligt bilagt förslag. 

 
Ärendebeskrivning 
Stefan Tengberg redovisar förslag till budget 2022 för Gislaveds Kommunhus 
AB. Styrelsen för en dialog kring förslaget till budget. 

 
 

§ 5 
Årsarvoden för bolagen 
Gislaveds Kommunhus AB beslutar att överlämna förslag till ny struktur med 
procentsatser för årsarvoden för bolagen med föreslagen revidering till den 
parlamentariska kommittén för vidare behandling. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsarvodena för Gislaveds kommunhus AB:s dotterbolagsstyrelser utgår idag 
från beslut taget av kommunfullmäktige 2016-11-17. Arvoden beräknas baserat 
på prisbasbeloppet. Gislaveds kommunhus AB diskuterar en förändrad struktur 
för beräkning av arvodena som istället baseras på en procentsats av 
årsarvodena för riksdagsledamöter (2021 838 800 kr). I bilaga redovisas förslag 
till struktur och procentsatser. Styrelsen föreslår att procentsatsen revideras 
för Enter Gislaved AB i förhållande till bilagt förslag, från 6 % till 8 % för 
ordförande och från 3 % till 4 % för vice ordförande. 
 
 
 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Gislaveds Kommunhus AB  

STYRELSEPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
3 

 2022-01-25  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 6 
Utvecklingsarbete av bolagskoncernen och kommunens uppdrag via 
bolag 
Gislaveds Kommunhus AB beslutar att lägga informationen och diskussionen till 
handlingarna. VD får i uppdrag att utifrån dagens diskussion ta fram förslag på 
utredningsuppdrag som ska startas och tidplan för det. 
 
Ärendebeskrivning 
VD beskriver processen och tidplanen kring utvecklingsarbetet av 
bolagskoncernen kopplat till översynen av förvaltningsorganisationen. Gislaveds 
Kommunhus AB diskuterar vilka utredningsuppdrag som bör startas kopplat till 
dels arbetssätt och styrning samt till organisation.  
 
 
§ 7 
Meddelanden 
AB Gislavedshus 
 Protokoll torsdagen den 16 december 2021 
 
 


