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Beslutande 
 
 
 
 
 
 

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

  Övriga deltagande Stefan Eglinger, Vd Gislaveds Kommunhus AB 
Eva Gardelin Larsson, biträdande kommundirektör 
Anders Olsson, ekonomichef Gislaveds kommun 
Johanna Wohlin, sekreterare 
Malin Larsson, Vd AB Gislavedshus § 49-50 
Björn Martinsson, ordförande AB Gislavedshus § 49 
Inga-Lill Svanberg, vice ordförande AB Gislavedshus § 49 
Stefan Nylén, ledamot AB Gislavedshus § 49 
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§ 47   
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.  
 
 
§ 48 
Protokoll från föregående möte  
Gislaveds Kommunhus AB beslutar att godkänna föregående styrelseprotokoll 
från den 13 september och lägga det till handlingarna.  
 
 
§ 49 
Dialogmöte med AB Gislavedshus 
Gislaveds Kommunhus AB beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Gislaveds Kommunhus AB genomför dialog med AB Gislavedshus Vd och tre 
styrelsemedlemmar. Vd:n för AB Gislavedshus redovisar bolagets status och 
pågående processer. Bolaget påverkas av omvärldsläget med höga bygg- och 
elpriser, ökade räntor, mm. Parterna diskuterar vilka områden som ska vara i 
fokus i det fortsatta fördjupningsarbetet, och identifierar bland annat AB 
Gislavedshus delaktighet i framtida planer för samhällsbyggnad. Fortsatta täta 
dialoger och samverkan är av stor vikt.  
 
Styrelsen för Gislaveds Kommunhus AB tackar AB Gislavedshus för 
dialogmötet.  

 
 
§ 50 
Återkoppling kring arbetet med bildande av fastighetsbolag 
Gislaveds Kommunhus AB tackar för informationen och beslutar att ställa sig 
bakom den presenterade målbilden och inriktningen på det fortsatta arbetet. 
 
Ärendebeskrivning 
Projektledare Malin Larsson återkopplar kring arbetet med bildande av 
fastighetsbolag, som befinner sig i det inledande stadiet med arbete med  
omvärldsanalys och målbild.  
 
Styrelsen för Gislaveds Kommunhus AB ställer sig bakom den presenterade 
målbilden, och kommer fortsätta följa projektets gång löpande. Återkoppling 
ska ske igen vid nästa styrelsemöte.  
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§ 51 
Granskningsrapport över ägarstyrningen – återkoppling till 
revisionen 
Gislaveds Kommunhus AB:s styrelse beslutar att i beredningen av svar till 
revisionen framföra att bedömningen är att ägarstyrningen nu till allra största 
del bedrivs enligt det svar som kommunstyrelsen gav den 12 januari 2022. 
Bolagens planering kopplat till när i tiden koncernkonferensens hålls kan 
förbättras något. En översyn av bolagsordningen för Gisletorp lokaler utifrån 
bland annat revisionens synpunkter görs i samband med utredningen kring 
fastighetsbolag som enligt tidplanen ska behandlas av fullmäktige i mars 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunens förtroendevalda revisorer överlämnade den 18 oktober 2021 en 
granskningsrapport avseende ägarstyrning. Granskningens syfte var att bedöma 
om styrning, kontroll och följsamhet avseende kommunala bolag sker på ett 
ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. 
 
Granskningens samlade bedömning var att kommunstyrelsens ägarstyrning av 
bolagen inte helt bedrevs på ett ändamålsenligt sätt.  
 
Revisionens kommentar till denna bedömning: 
”Den samlade bedömningen grundar vi bland annat på att bolagsordningen för 
Gisletorp Lokaler inte är i enlighet med kommunallagen samt att det saknas 
avkastningskrav för Gislavedshus. Vidare har vi inte kunnat se att kommunstyrelsen 
bedriver någon aktiv styrning över bolagen kopplat till kommunens vision eller följer 
upp hur bolagen planerar att bidra till visionens förverkligande. Bedömningen baseras 
också på att bolagen inte är en naturlig del i processen för översyn och justering av 
ägardirektiv vilket vi anser inte överensstämmer målsättningen att ägarstyrningen ska 
genomsyras av öppenhet och förtroende mellan ägaren och bolagsstyrelser.” 
 
Kommunstyrelsen antog den 12 januari 2022 ett svar på till revisionen på 
granskningsrapporten. I svaret konstateras bland annat att genom den översyn 
som gjorts av årshjulet, som i stora delar beskriver ägarstyrningen, har stora 
delar av de synpunkter som framförs i granskningen omhändertagits.  
 
Revisionen vill inom ett år ta del av att beslutade/genomförda åtgärder har 
vidtagits. Kommunstyrelseförvaltningen gör följande bedömning: 
 
Bedömningen är att ägarstyrningen nu till allra största del bedrivs enligt det 
svar som kommunstyrelsen gav den 12 januari 2022. Bolagens planering kopplat 
till när i tiden koncernkonferensens hålls kan förbättras något. En översyn av 
bolagsordningen för Gisletorp lokaler utifrån bland annat revisionens 
synpunkter görs i samband med utredningen kring fastighetsbolag som enligt 
tidplanen ska behandlas av fullmäktige i mars 2023. 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunens revisorer 
Kommundirektör/VD Gislaveds Kommunhus AB 
Ekonomichef 
 
 

 
  



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Gislaveds Kommunhus AB  

STYRELSEPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
4 

 2022-10-25  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 52 
Riktlinje för säkerhetsskydd och signalskydd 
Gislaveds Kommunhus AB:s styrelse beslutar att fastställa riktlinje för 
säkerhetsskydd och signalskydd, att från och med 25 oktober 2022 gälla för 
dotterbolagen i koncernen. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt säkerhetsskyddslagen 2018:585 och tillhörande förordning ska 
kommunen vidta åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet.  
Säkerhetsskydd kan övergripande beskrivas som ett system av samverkande 
åtgärder som ska skydda säkerhetskänslig verksamhet. Säkerhetskänslig 
verksamhet är verksamhet som har betydelse för Sveriges säkerhet, det kan till 
exempel vara sådant som är av betydelse för försvaret, det demokratiska 
statsskicket eller samhällsviktig verksamhet.  
 
Riktlinjen för säkerhetsskydd beskriver vad säkerhetsskydd är, ansvar och 
organisation för säkerhetsskyddet i kommunen samt vad en 
säkerhetsskyddsanalys är. Riktlinjen beskriver också att resultatet av 
säkerhetsskyddsanalys är en handlingsplan. I riktlinjen beskrivs vikten att 
identifiera åtgärder inom områdena informationssäkerhet, fysisk säkerhet och 
personalsäkerhet.  
 
Alla verksamheter och bolag som kommunen har ett huvudmannaskap för 
innefattas i kommunens säkerhetsskydd och de åtgärder som tas upp i 
handlingsplanen. Kommunstyrelsen beslutade den 1 juni 2022 att anta riktlinje 
för säkerhetsskydd och signalskydd med tillhörande signalskyddsinstruktion, 
samt att nu gällande styrdokument för säkerhetsskydd upphävs.  
 
I linje med de generella ägardirektiven och att Gislaveds Kommunhus AB:s 
styrelse ska fatta nödvändiga beslut i sådana frågor som rör ändamål, 
samordning, ekonomi och efterlevnad av uppställda mål men också med 
avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen i koncernen 
föreslår kommunstyrelseförvaltningen att styrelsen beslutar att fastställa 
riktlinjerna att gälla även för dotterbolagen i koncernen. 
 
 
Beslutet skickas till: 
Gislaved Energi Koncern AB 
Gislavedshus AB 
Gisletorp Lokaler AB 
Enter Gislaved AB 
Enheten Säkerhet, Kunskap och Analys (SKA)   
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§ 53 
Reflektion kring koncernkonferensen 
Gislaveds Kommunhus AB beslutar att lägga diskussionen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Den 17-18 oktober hölls koncernkonferens för Gislaveds Kommunhus AB 
samt dotterbolag. Koncernkonferensen är ett led i bolagens gemensamma 
arbete. Framåt är det även tänkt att skapa tätare samarbeten med den 
kommunala nämndsorganisationen.  
 
Gislaveds Kommunhus AB:s styrelse diskuterar koncernkonferensens innehåll 
och presentationer samt efterföljande diskussioner.  

 
 
§ 54 
Meddelanden 
AB Gislavedshus 

Protokoll 20220824 
 
Gislaveds Energi Koncern AB 

Protokoll 20220823 
 

Kommunfullmäktige 
Protokoll 20220825 Kf 115 Valarende fyllnadsval av ersattare i Enter 
Gislaved AB 
Protokoll 20220825 Kf 122 Alkohol och drogpolicy for Gislaveds kommun 
Policy mot alkohol och droger antagen den 25 augusti 2022 
Protokoll 20220825 Kf 123 Policy mot diskriminering och krankande 
sarbehandling for Gislaveds kommun 
Policy mot diskriminering och krankande sarbehandling daterad den 18 maj 
2022 
Protokoll 20220825 Kf 124 Arbetsmiljopolicy for Gislaveds kommun 
Arbetsmiljopolicy antagen den 25 augusti 2022 
Protokoll 20220825 Kf 125 Policy mot vald och hot om vald for Gislaveds 
kommun 
Policy mot vald och hot om vald antagen den 25 augusti 2022 
Protokoll 20220825 Kf 126 Arvoden for bolagen mandatperioden 2023 
2026 
Kommunhus ABs forslagarsarvode for ordforanden av ordforande och 
ledamot daterat 220125 underlag Kf 
Protokoll 20220922 Kf 132 Valarende entledigande som ledamot i Gisletorp 
Lokaler AB 

 
 

§ 55 
Övriga frågor  
Extra bolagsstämmor 
Gislaveds Kommunhus AB beslutar att anmoda respektive dotterbolags 
styrelse att planera in en extra bolagsstämma per capsulam i januari 2023, 
för val av ny styrelse och beslut om arvodesbestämmelser.  
 

 
 


