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Beslutande 
 
 
 
 
 
 

 
Carina Johansson, ordförande 
Anton Sjödell, ledamot 
Bengt Petersson, ledamot, frånvarande 
Marie Johansson, ledamot 
Gunnel Augustsson, ledamot 
 

  Övriga deltagande Stefan Eglinger, Vd Gislaveds Kommunhus AB 
Anders Olsson, ekonomichef Gislaveds kommun 
Johanna Wohlin, sekreterare 
Malin Larsson, Vd AB Gislavedshus § 42 
 
 
 

 Utses att justera Marie Johansson 
 Justeringens 
 plats och tid 

Kommunstyrelseförvaltningen den 21 september 2022  
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§ 39   
Godkännande av dagordning samt val av justerare för sammanträdet 
Gislaveds Kommunhus AB beslutar att lägga till en punkt gällande kommunens 
elförbrukning, att i övrigt godkänna dagordningen för sammanträdet samt att 
utse Marie Johansson att justera dagens protokoll.  
 
 
§ 40 
Protokoll från föregående möte  
Gislaveds Kommunhus AB beslutar att godkänna föregående styrelseprotokoll 
från den 24 maj och lägga det till handlingarna.  
 
 
§ 41 
Delårsrapport för perioden 2022-01-01 till 2022-08-31 
Gislaveds Kommunhus AB beslutar att godkänna delårsredovisning för 
perioden 2022-01-01 till 2022-08-31. 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichefen presenterar delårsrapporten för perioden 2022-01-01 till 2022-
08-31. Året präglas av uppstarten av ett tätare samarbete mellan bolagen 
genom gemensamt resursutnyttjande vilket även framåt kommer vara i fokus, 
såväl som bildandet av ett fastighetsbolag. Resultatet för moderbolaget 
beräknas bli 2,7 miljoner.  

 
 
§ 42 
Projektdirektiv, bildande av fastighetsbolag 
Gislaveds Kommunhus AB beslutar att tacka för informationen, att fatta ett 
igångsättningsbeslut för projektplanens inledande steg gällande omvärldsanalys 
och målbild, samt att uppdra åt Gislaveds Kommunhus AB:s Vd att kontakta AB 
Gislavedshus styrelse för att säkerställa att de godkänner AB Gislavedshus Vd:s 
roll som projektledare i utredningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Vd för AB Gislavedshus presenterar projektplanen för en utredning angående 
bildandet av ett fastighetsbolag. Utredningen sker i tre olika steg med 
avrapportering och beslut kring inriktning. Frågan ska enligt planen lyftas till 
kommunfullmäktige under våren 2023 där de tar beslut om en bolagisering av 
kommunala fastigheter. 
 
Gislaveds Kommunhus styrelse kommer löpande följa projektets gång.  

 
 

§ 43 
Koncernkonferens 17-18 oktober, programupplägg 
Gislaveds Kommunhus AB beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Gislaveds Kommunhus AB diskuterar programupplägget för den planerade 
koncernkonferensen den 17-18 oktober. Fokus kommer ligga bland annat på 
gemensamma styr- och stödprocesser, och även ge utrymme för respektive 
dotterbolag att redovisa sin verksamhet.   
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§ 44 
Information om tf. VD Gisletorp 
Gislaveds Kommunhus AB lägger informationen till handlingarna 
 
Ärendebeskrivning 
Gisletorp Lokaler AB:s nuvarande Vd kommer gå vidare med ett annat uppdrag 
och lämnar därför sin roll i bolaget. Malin Larsson tillträder som tillförordnad 
Vd för Gisletorp Lokaler AB från den 15 oktober. 
 
 
§ 45 
Kommunens elförbrukning 
Gislaveds Kommunhus AB beslutar att ge Gislaveds Kommunhus AB:s Vd i 
uppdrag att se över hur den kommunala bolagskoncernen som del av 
kommunkoncernen kan hushålla med elförbrukningen, med omedelbart 
verkställande och redovisa i ordinarie uppföljning.  
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av aktuellt läge avseende energiförsörjningen lyfts behovet av att 
se över hur man kan hushålla med elförbrukningen inom hela 
kommunkoncernen inklusive de kommunala bolagen. 
 
Anton Sjödell: att ge Gislaveds Kommunhus AB:s Vd i uppdrag att se över hur 
den kommunala bolagskoncernen som del av kommunkoncernen kan hushålla 
med elförbrukningen, med omedelbart verkställande och redovisa i ordinarie 
uppföljning. 
 
 
§ 46 
Meddelanden 
AB Gislavedshus 

Protokoll 20220609 
 

Kommunfullmäktige 
Protokoll 20220519 Kf 73 Specifika agardirektiv for AB Gislavedshus 
Protokoll 20220519 Kf 74 Specifika agardirektiv for Enter Gislaved AB  
Protokoll 20220519 Kf 75 Specifika agardirektiv for Gislaveds Energi 
koncern AB  
Protokoll 20220519 Kf 76 Specifika agardirektiv for Gisletorp Lokaler AB  

 
Kommunstyrelsen 

Protokoll 20220601 Ks 199 Riktlinje for sakerhetsskydd och signalskydd 
Riktlinje for sakerhetsskydd och signalskydd 20220429 
Signalskyddsinstruktion 

 
 
 
 


