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§ 26   

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. 

 

§ 27 

Föregående sammanträdesprotokoll 

Gislaveds Kommunhus AB beslutar att godkänna föregående styrelseprotokoll 

från den 1 juni 2021 och lägga det till handlingarna.  

 

§ 28 

Koncernkonferens 27-28 september, avstämning av upplägg 

Gislaveds Kommunhus AB beslutar att lägga utkast för upplägg till handlingarna 

samt att flytta fram koncernkonferensen till den 20-21 december. 

 

Ärendebeskrivning 

Koncernkonferensen är planerad att genomföras lunch till lunch den 27-28 

september. Gislaveds kommunhus AB diskuterar föreslaget upplägg för 

koncernkonferens. 

 

Gislaveds kommunhus AB diskuterar möjligheten att flytta koncernkonferensen 

då den i nuläget ligger för tidigt på hösten för att dotterbolagen ska vara klara 

med sina budgetarbeten. 

  

§ 29 

Årsarvoden i bolagen 

Gislaveds Kommunhus AB beslutar att ge VD:n för Gislaveds kommunhus AB i 

uppdrag att genomföra en omvärldsbevakning av styrelsearvoden i andra 

kommuners bolag samt föra dialog med VD-gruppen angående frågan. 

 

Ärendebeskrivning 

Årsarvodena för Gislaveds kommunhus AB:s dotterbolagsstyrelser utgår från 

beslut taget av kommunfullmäktige 2016-11-17. Arvoden beräknas baserat på 

prisbasbeloppet. Gislaveds kommunhus AB diskuterar en eventuell revidering 

av arvodena.  

 

§ 30 

Förtydligande kring Gislaved Energi Koncern AB:s ägardirektiv 

angående laddinfrastruktur, och förfrågan från bolaget om avtal med 

kommunen 

Gislaveds kommunhus AB beslutar att ge VD:n för Gislaveds kommunhus AB i 

uppdrag att arbeta vidare med frågan i dialog med VD-gruppen.  

 

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. 

 

§ 31 

Övrigt 

Eva Gardelin Larsson lyfter frågan om att ha tema ekonomi på ett framtida 

styrelsemöte, där även revisor Mats Nilsson kan delta. Förslag på datum är 

styrelsemötet 30 november. 


