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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-05-14 

Kf§68 Dnr: KS.2020.1 1.7.3 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen i enlighet med ordförandens förslag 
och noterar ordförandens tillkännagivande vad gäller direktsändningen av dagens 
sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Dagordningen för dagens sammanträde har varit kungjord och utsänd till 
ledamöterna i laga ordning. Ordföranden föreslår att ärende 2 Nya motioner, 
ärende 3 Interpellationer samt ärende 7 Information från revisionen utgår då inget 
finns att behandla. 

Ordföranden tillkännager följande: Detta sammanträde direktsänds. Gislaveds 
kommun har beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i 
programmet själv ska svara för yttrandefrihetsbrott, som han/hon begår. Det 
meddelas härmed enligt SFS 1991: 1559 att alla som medverkar här svarar själv för 
yttrandefrihetsbrott som han/hon begår. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag till förändring av dagordningen och 
finner att kommunfullmäktige enhälligt antar den. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-05-14 

Kf§69 Dnr: KS.2020.6 1.2.6 

Fråga gällande kommunens hållbarhetsstrategi 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att frågan får ställas och noterar att frågan är 
besvarad, samt att ärendet i övrigt inte föranleder något särskilt beslut av 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Peter Bruhn (MP) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Carina 
Johansson (C) gällande arbetet med en ny kommunövergripande 
hållbarhetsstrategi som påbörjades föregående mandatperiod. 

Hållbarhetsstrategin skulle omfatta många av de strategier som finns idag och binda 
ihop utifrån de tre hållbarhetskriterierna vi arbetar ifrån, ekologisk, ekonomisk och 
social hållbarhet. 

Peter Bruhn (MP) undrar varför hållbarhetsstrategin ännu inte presenterats i 
kommunfullmäktige för antagande och vad kommunstyrelsen kommer att göra för 
att påskynda processen att strategin kommer till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Peter Bruhn (MP) daterad den 13 maj 2020 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på att frågan får ställas och finner att 
kommunfullmäktige godkänner den. 

Kommunstyrelsens ordförande Carina Johansson (C) tackar för frågan och svarar 
att man under våren skulle haft ett dialogarbete med invånare, näringsliv och 
föreningar för att förankra och arbeta fram en hållbarhetsstrategi. Därefter skulle 
kommunfullmäktige behandlat strategin. Med anledning av corona-pandemin har 
dialogarbetet inte kunnat genomföras som planerat därför har dessa aktiviteter 
blivit framflyttade till hösten. När dialogarbetet är genomfört kommer en 
hållbarhetsstrategi att arbetas fram och ärendet kommer gå vidare för beslut i 
kommunfullmäktige. Arbetet står dock inte stilla för att man inte har en strategi på 
plats. Det pågår ett ständigt arbete i hållbarhetsfrågorna. 

Peter Bruhn (MP) tackar för svaret. 

Beslutet skickas till: 
Peter Bruhn (MP) 
Carina Johansson (C) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
4 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-05-14 

Kf§70 Dnr: KS.2020.3 1.2.5 

Valärende, Entledigande som 2:e vice ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden samt 2:e vice ordförande i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Christina Lindqvist (S) avsägelse som 2:e vice 
ordförande i barn- och utbildningsnämnden samt 2:e vice ordförande i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott. 

Ärendebeskrivning 
Christina Lindqvist (S) har kommit in med en avsägelse från sina uppdrag från och 
med den 30 juni 2020 som 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden 
samt 2:e vice ordförande i barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Christina Lindqvist (S) daterat den 21 april 2020 
Valberedningens presidium den 14 maj 2020 §25 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på valberedningens presidiums förslag och finner 
att kommunfullmäktige antar det. 

Beslutet skickas till: 
Christina Lindqvist (S) 
Barn-och utbildningsnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet 
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten 
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten 
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
5 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-05-14 

Kf§71 Dnr: KS.2020.3 1.2.5 

Valärende, Entledigande som ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Evelina Nyströms (C) avsägelse som ledamot i 
kommunfullmäktige och begär hos Länsstyrelsen att en ny ledamot till 
kommunfullmäktige utses. 

Ärendebeskrivning 
Evelina Nyström (C) har kommit in med en avsägelse som ledamot i 
kommunfullmäktige den 4 maj 2020. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Evelina Nyström (C) daterad den 4 maj 2020 
Valberedningens presidium den 14 maj 2020 §26 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på valberedningens presidiums förslag och finner 
att kommunfullmäktige antar det. 

Beslutet skickas till: 
Evelina Nyström (C) 
Länsstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet 
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten 
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten 
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
6 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-05-14 

Kf§72 Dnr: KS.2020.3 1.2.5 

Valärende, Entledigande som ersättare i kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Emelie Kristofferssons (WeP) avsägelse som 
ersättare i kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Emelie Kristoffersson (WeP) har kommit in med en avsägelse från sitt uppdrag 
som ersättare i kommunstyrelsen den I I maj 2020. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Emelie Kristoffersson (WeP) daterad den I I maj 2020 
Valberedningens presidium den 14 maj 2020 §27 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på valberedningens presidiums förslag och finner 
att kommunfullmäktige antar det. 

Beslutet skickas till: 
Emelie Kristoffersson (WeP) 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet 
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten 
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten 
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-05-14 

Kf§73 Dnr: KS.2020.89 1.3.1 

Allmänna ordningsföreskrifter för Gislaveds kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta följande förändringar i allmänna lokala 
ordningsföreskrifter daterade den 17 februari 2017: 
- i § 3 (paragraf tre) föreslås att orden - eller friluftsliv - tas bort, samt att 
- i § 14 (paragraf fjorton) föreslås att ordet fritidsnämnden ändras till - fritid- och 
folkhälsonämnden. 

Ärendebeskrivning 
Lokala ordningsföreskrifter ska ha till syfte att upprätta den allmänna ordningen. 
Flera områden benämns i lag som offentlig plats såsom vägar och parker. 
Kommunen kan dock enligt 3 kap. 17 § ordningslagen, genom de lokala 
föreskrifterna även definiera vissa andra platser som offentlig plats exempelvis 
bad- eller campingplatser och lokaler eller platser för idrott, friluftsliv, spel, lek, 
förströelse dit allmänheten har tillträde. 

I och med Covid-19 finns det behov att ändra de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna gällande friluftsliv för att snabbt möjliggöra aktiviteter på 
dessa områden. 

Kommunstyrelseförvaltningen anser att det finns behov av i högre grad 
omfattande omarbetning av föreskrifterna. Det pågår därav ett arbete gällande 
revidering av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna men på grund av tidspress 
med anledning av Covid-19, föreslås följande förändringar endast som ett tillägg till 
allmänna lokala ordningsföreskrifter daterade den 17 februari 2017 (beslutat den 
15 maj 20 17): 
- I § 3 (paragraf tre) föreslås att orden - eller friluftsliv - tas bort 
- I § 14 (paragraf fjorton) föreslås att ordet/orden - fritidsnämnden ändras till -
fritid- och folkhälsonämnden. 

Kommunstyrelseförvaltningen har inte genomfört någon djupare juridisk 
konsekvensutredning av föreslagen justering. 

Kommunstyrelsen har den 29 april 2020 beslutat att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anta följande förändringar i allmänna lokala ordningsföreskrifter 
daterade den 17 februari 2017: 
- i § 3 (paragraf tre) föreslås att orden - eller friluftsliv - tas bort, samt att 
- i § 14 (paragraf fjorton) föreslås att ordet fritidsnämnden ändras till - fritid- och 
folkhälsonämnden. 

Beslutsunderlag 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter daterade den 17 februari 2017, beslutet 
antaget i fullmäktige daterat den 15 maj 2017 
Kommunstyrelsen den 24 april 2020 § I 13 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

Kf §73 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.89
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-05-14 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Tekniska nämnden 
Fritid-och folkhälsonämnden 
Polisen, Värnamo 
Länsstyrelsen, Jönköping 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-05-14 

Kf§74 Dnr: KS.2020.81 1.3.1 

Enter Gislaved AB:s specifika ägardirektiv och bolagsordning 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till specifika ägardirektiv för Enter Gislaved 
AB, daterat den 17 april 2020, godkänner förslag till bolagsordning för Enter 
Gislaved AB, daterad den 17 april 2020 samt ger bolagsombud i instruktion att 
fastställa specifika ägardirektiv och bolagsordning för Enter Gislaved AB daterat 
den 17 april 2020, på bolagets årsstämma. 

Reservationer 
Mattias Johansson (SD), Stefan Nylen (SD), Ulf Poulsen (SD), Sören Axelsson (SD), 
Glenn Hummel (SD), Linda Petersson (SD) och Hannu Roukola (SD) reserverar 
sig till förmån för samtliga yrkanden rörande ägardirektiven i de bolag som 
kommunen äger. 

Vi anser att Enter skall ha ett lokalt uppdrag att hjälpa till med 
kompetensförsörjning på alla nivåer i enlighet med våra två yrkanden. 

Vi anser det vara av yttersta vikt att Gisletorp lokaler AB ges handlingsfrihet att 
även ha möjlighet att köpa fastigheter, då det kan komma framtida affärsupplägg 
som innebär t.ex. olika typer bytesaffärer m.m. Styrelsen blir vingklippt helt i 
onödan med den skrivelse som blev verklighet i och med dagens beslut. 

Vi lever i en föränderlig värld med många osäkerhetsfaktorer, att då anta specifika 
ägardirektiv som utgår från att vissa av kommunens ägda bolag skall gå med vinst 
varje år är inte ansvarsfullt. Givetvis borde vårat yrkande vunnit bifall av 
kommunfullmäktiges ledamöter. Den skrivning som blev verklighet i och med 
dagens beslut innebär att i händelse av förlust så skall bolagen dela ut pengar till 
ägaren d.v.s. kommunen. Sverigedemokraterna överväger möjligheten att gå vidare 
med frågan. 

Ärendebeskrivning 
Enter Gislaved AB är ett helägt dotterbolag av Gislaveds kommun via 
moderbolaget Gislaveds Kommunhus AB. För att utöva ägarstyrning behöver 
kommunfullmäktige anta ägardirektiv och bolagsordning för bolaget, som därefter 
ska överlämnas till bolagsstämman i Enter Gislaved AB för antagande. 
Enligt kommunens styrmodell ska dessa styrdokument revideras/granskas en (I) 
gång per år för att ägarstyrningen ska vara aktuell. 

Vid denna revidering/granskning föreslås att uppdrag tas bort som utgår den 30 
april 2020, samt redaktionella ändringar. 

Kommunstyrelsen har den 29 april 2020 föreslagit kommunfullmäktige besluta att 
godkänna förslag till specifika ägardirektiv för Enter Gislaved AB, daterat den 17 
april 2020, godkänna förslag till bolagsordning för Enter Gislaved AB, daterad den 
17 april 2020 samt att ge bolagsombud i instruktion att fastställa specifika 
ägardirektiv och bolagsordning för Enter Gislaved AB daterat den 17 april 2020, på 
bolagets årsstämma. 

Kf §74 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.81
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2020-05-14 

Beslutsunderlag 
Förslag till specifika ägardirektiv, daterat den 17 april 2020 
Förslag till bolagsordning daterad den 17 april 2020 
Kommunstyrelsen den 29 april 2020, §I 08 

Yrkanden 
Kent Heijel (K): Att följande text ska skrivas in i dokumentet: 
"Kommunens valda politiker skall inneha ordförandeposten i det helägda bolaget." 

Mattias Johansson (SD): Att texten i dokumentet ändras så att meningen "Bolaget 
ska även stödja tillkomsten av sociala företag" tas bort och ersätts med följande 
skrivning: 

"Bolaget skall ha en aktiv dialog och en samordnad roll mellan de som står långt 
ifrån arbetsmarknaden och vårt privata näringsliv, för att få igång en process som 
leder till att uppnå att de arbetslösa inom Gislaveds kommun kommer ut i riktiga 
jobb som inte är skattefinansierade. 

Bolaget skall göra en inventering som hålls uppdaterad av alla s.k. enkla arbeten 
och säsongarbeten som finns inom det privata näringslivet inom Gislaveds 
kommuns geografiska närområde. Bolaget skall samarbeta med såväl företagen 
som avd för arbete och utbildning i denna fråga, som syftar till att kommunens 
bidragstagare skall matchas mot detta behov." 

Anton Sjödell (M): Avslag på Kent Heijels (K) och Mattias Johanssons (SD) 
yrkanden. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Kent Heijels (K) 
yrkande och Mattias Johanssons (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 
Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag. 
Kommunfullmäktige godkänner följande röstningsproposition: 
Kent Heijels (K) yrkande och Mattias Johanssons (SD) yrkande ställs mot varandra 
för att utse ett motförslag. 
Kommunstyrelsens förslag ställs mot det förslag som kommunfullmäktige utser till 
motförslag. 
JA-röst för kommunstyrelsens förslag 
NEJ-röst för det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag 

Ordföranden ställer Kent Heijels (K) yrkande mot Mattias Johanssons (SD) 
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat att utse Mattias Johanssons 
(SD) yrkande till motförslag. 

Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 32 JA-röster och 8 NEJ-röster, 4 ledamöter avstår och 
5 ledamöter är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Kf §74 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till: 
Enter Gislaved AB 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-05-14 

Kf§75 Dnr: KS.2020.77 1.3.1 

AB Gislavedshus specifika ägardirektiv och bolagsordning 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till specifika ägardirektiv för AB 
Gislavedshus, daterade den 17 april 2020, godkänner förslag till bolagsordning för 
AB Gislavedshus, daterad den 17 april 2020, samt ger bolagsombud i instruktion 
att fastställa specifika ägardirektiv och bolagsordning för AB Gislavedshus daterat 
den 17 april 2020, på bolagets årsstämma. 

Reservationer 
Mattias Johansson (SD), Stefan Nylen (SD), Ulf Poulsen (SD), Sören Axelsson (SD), 
Glenn Hummel (SD), Linda Petersson (SD) och Hannu Roukola (SD) reserverar 
sig till förmån för samtliga yrkanden rörande ägardirektiven i de bolag som 
kommunen äger. 

Vi anser att Enter skall ha ett lokalt uppdrag att hjälpa till med 
kompetensförsörjning på alla nivåer i enlighet med våra två yrkanden. 

Vi anser det vara av yttersta vikt att Gisletorp lokaler AB ges handlingsfrihet att 
även ha möjlighet att köpa fastigheter, då det kan komma framtida affärsupplägg 
som innebär tex olika typer bytesaffärer m.m. Styrelsen blir vingklippt helt i 
onödan med den skrivelse som blev verklighet i och med dagens beslut. 

Vi lever i en föränderlig värld med många osäkerhetsfaktorer, att då anta specifika 
ägardirektiv som utgår från att vissa av kommunens ägda bolag skall gå med vinst 
varje år är inte ansvarsfullt. Givetvis borde vårat yrkande vunnit bifall av 
kommunfullmäktiges ledamöter. Den skrivning som blev verklighet i och med 
dagens beslut innebär att i händelse av förlust så skall bolagen dela ut pengar till 
ägaren d.v.s. kommunen. Sverigedemokraterna överväger möjligheten att gå vidare 
med frågan. 

Ärendebeskrivning 
AB Gislavedshus är ett helägt dotterbolag av Gislaveds kommun via moderbolaget 
Gislaveds Kommunhus AB. 

För att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige anta ägardirektiv och 
bolagsordning för bolaget, som därefter ska överlämnas till bolagsstämman i AB 
Gislavedshus för antagande. 

Enligt kommunens styrmodell ska dessa styrdokument revideras/granskas en (I) 
gång per år för att ägarstyrningen ska vara aktuell. 

Vid denna revidering/granskning föreslås att uppdrag tas bort som utgår den 30 
april 2020, samt redaktionella ändringar. 

Kommunstyrelsen har den 29 april 2020 föreslagit kommunfullmäktige besluta att 
godkänna förslag till specifika ägardirektiv för AB Gislavedshus, daterade den 17 
april 2020, godkänna förslag till bolagsordning för AB Gislavedshus, daterad den 17 
april 2020, samt att ge bolagsombud i instruktion att fastställa specifika ägardirektiv 
och bolagsordning för AB Gislavedshus daterat den 17 april 2020, på bolagets 
årsstämma. 

Kf §75 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.77


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
13 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-05-14 

Beslutsunderlag 
Förslag till specifika ägardirektiv, daterat den 17 april 2020 
Förslag till bolagsordning daterad den 17 april 2020 
Kommunstyrelsen den 29 april 2020, §I 09 

Yrkanden 
Ulf Poulsen (SD): Punkt 4. Ekonomiska riktlinjer 
Ändring av befintlig text till: 
"Aktieutdelning ska vara årets genomsnittliga statslåneräntan plus I %-enhet av 
aktiekapitalet, dock högst hälften av bolagets resultat. Aktieutdelning får endast 
ske de år bolaget genererar ett positivt resultat." 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ulf Poulsens 
(SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Omröstning begärs. 
Kommunfullmäktige godkänner följande röstningsproposition: 
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag 
NEJ-röst för bifall till Ulf Poulsens (SD) yrkande 

Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 35 JA-röster, 8 Nej-röster, 2 ledamöter avstår och 4 
ledamöter är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till: 
AB Gislavedshus 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kf§76 Dnr: KS.2020.79 1.3.1 

Gislaveds Energi Koncern AB:s specifika ägardirektiv och bolagsordning 
2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till specifika ägardirektiv för Gislaved Energi 
Koncern AB, daterade den 17 april 2020, godkänner förslag till bolagsordning för 
Gislaved Energi Koncern AB, Gislaved Energi AB och Gislaved Energi Elnät AB 
daterade den 17 april 2020, samt ger bolagsombud i instruktion att fastställa 
specifika ägardirektiv och bolagsordning för Gislaved Energi Koncern AB daterat 
den 17 april 2020, på bolagens årsstämma. 

Reservationer 
Mattias Johansson (SD), Stefan Nylen (SD), Ulf Poulsen (SD), Sören Axelsson (SD), 
Glenn Hummel (SD), Linda Petersson (SD) och Hannu Roukola (SD) reserverar 
sig till förmån för samtliga yrkanden rörande ägardirektiven i de bolag som 
kommunen äger. 

Vi anser att Enter skall ha ett lokalt uppdrag att hjälpa till med 
kompetensförsörjning på alla nivåer i enlighet med våra två yrkanden. 

Vi anser det vara av yttersta vikt att Gisletorp lokaler AB ges handlingsfrihet att 
även ha möjlighet att köpa fastigheter, då det kan komma framtida affärsupplägg 
som innebär t.ex. olika typer bytesaffärer m.m. Styrelsen blir vingklippt helt i 
onödan med den skrivelse som blev verklighet i och med dagens beslut. 

Vi lever i en föränderlig värld med många osäkerhetsfaktorer, att då anta specifika 
ägardirektiv som utgår från att vissa av kommunens ägda bolag skall gå med vinst 
varje år är inte ansvarsfullt. Givetvis borde vårat yrkande vunnit bifall av 
kommunfullmäktiges ledamöter. Den skrivning som blev verklighet i och med 
dagens beslut innebär att i händelse av förlust så skall bolagen dela ut pengar till 
ägaren d.v.s. kommunen. Sverigedemokraterna överväger möjligheten att gå vidare 
med frågan. 

Ärendebeskrivning 
Gislaved Energi Koncern AB är ett helägt dotterbolag av Gislaveds kommun via 
moderbolaget Gislaveds Kommunhus AB. Gislaved Energi Koncern AB har två 
dotterbolag, Gislaved Energi AB och Gislaved Elnät AB. 

För att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige anta ägardirektiv och 
bolagsordning för bolaget, som därefter ska överlämnas till bolagsstämman i 
Gislaved Energi Koncern AB för antagande. 

Enligt kommunens styrmodell ska dessa styrdokument revideras/granskas en (I) 
gång per år för att ägarstyrningen ska vara aktuell. 

Vid denna revidering/granskning är redaktionella ändringar föreslagna, samt att 
dotterbolagen Gislaved Energi AB och Gislaved Elnät AB, föreslås att erhålla egna 
bolagsordningar. 

Kf §76 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.79
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Kommunstyrelsen har den 29 april 2020 föreslagit kommunfullmäktige besluta att 
godkänna förslag till specifika ägardirektiv för Gislaved Energi Koncern AB, 
daterade den 17 april 2020, godkänna förslag till bolagsordning för Gislaved Energi 
Koncern AB, Gislaved Energi AB och Gislaved Energi Elnät AB daterade den 17 
april 2020, samt att ge bolagsombud i instruktion att fastställa specifika ägardirektiv 
och bolagsordning för Gislaved Energi Koncern AB daterat den 17 april 2020, på 
bolagens årsstämma. 

Beslutsunderlag 
Förslag till specifika ägardirektiv, daterat den 17 april 2020 
Förslag till bolagsordning Gislaved Energi Koncern AB, Gislaved Energi AB och 
Gislaved Elnät daterad den 17 april 2020 
Kommunstyrelsen den 29 april 2020, §I I 0 

Yrkanden 
Ulf Poulsen (SD): Punkt 5 tillägg med "-enheter" efter 2,5%. 
Tillägg efter resterande text under 5 med "Aktieutdelning får endast ske när 
koncernen genererar ett positivt resultat". 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ulf Poulsens 
(SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Omröstning begärs. 
Kommunfullmäktige godkänner följande röstningsproposition: 
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag 
NEJ-röst för bifall till Ulf Poulsens (SD) yrkande 

Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 35 JA-röster, 8 Nej-röster, 2 ledamöter avstår och 4 
ledamöter är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Gislaved Energi Koncern AB 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kf§77 Dnr: KS.2020.78 1.3.1 

Gisletorp Lokaler AB:s specifika ägardirektiv och bolagsordning 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till specifika ägardirektiv för Gisletorp 
Lokaler AB, daterade den 17 april 2020, godkänner förslag till bolagsordning för 
Gisletorp Lokaler AB, daterad den 17 april 2020, samt ger bolagsombud i 
instruktion att fastställa specifika ägardirektiv och bolagsordning för Gisletorp 
Lokaler AB, daterade den 17 april 2020, på bolagets årsstämma. 

Reservationer 
Mattias Johansson (SD), Stefan Nylen (SD), Ulf Poulsen (SD), Sören Axelsson (SD), 
Glenn Hummel (SD), Linda Petersson (SD) och Hannu Roukola (SD) reserverar 
sig till förmån för samtliga yrkanden rörande ägardirektiven i de bolag som 
kommunen äger. 

Vi anser att Enter skall ha ett lokalt uppdrag att hjälpa till med 
kompetensförsörjning på alla nivåer i enlighet med våra två yrkanden. 

Vi anser det vara av yttersta vikt att Gisletorp lokaler AB ges handlingsfrihet att 
även ha möjlighet att köpa fastigheter, då det kan komma framtida affärsupplägg 
som innebär tex olika typer bytesaffärer m.m. Styrelsen blir vingklippt helt i 
onödan med den skrivelse som blev verklighet i och med dagens beslut. 

Vi lever i en föränderlig värld med många osäkerhetsfaktorer, att då anta specifika 
ägardirektiv som utgår från att vissa av kommunens ägda bolag skall gå med vinst 
varje år är inte ansvarsfullt. Givetvis borde vårat yrkande vunnit bifall av 
kommunfullmäktiges ledamöter. Den skrivning som blev verklighet i och med 
dagens beslut innebär att i händelse av förlust så skall bolagen dela ut pengar till 
ägaren d.v.s. kommunen. Sverigedemokraterna överväger möjligheten att gå vidare 
med frågan. 

Ärendebeskrivning 
Gisletorp Lokaler AB är ett helägt dotterbolag av Gislaveds kommun via 
moderbolaget Gislaveds Kommunhus AB. 

För att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige anta ägardirektiv och 
bolagsordning för bolaget, som därefter ska överlämnas till bolagsstämman i 
Gisletorp Lokaler AB för antagande. 

Enligt kommunens styrmodell ska dessa styrdokument revideras/granskas en (I) 
gång per år för att ägarstyrningen ska vara aktuell. 

Vid denna revidering/granskning föreslås att uppdrag tas bort som utgår den 30 
april 2020, redigering är Gisletorps uppdragsbeskrivning. samt redaktionella 
ändringar. 

Kommunstyrelsen har den 29 april 2020 föreslagit kommunfullmäktige besluta att 
godkänna förslag till specifika ägardirektiv för Gisletorp Lokaler AB, daterade den 
17 april 2020, att godkänna förslag till bolagsordning för Gisletorp Lokaler AB, 
daterad den 17 april 2020, samt att ge bolagsombud i instruktion att fastställa 
specifika ägardirektiv och bolagsordning för Gisletorp Lokaler AB, daterade den 17 
april 2020, på bolagets årsstämma. 
Kf §77 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
Förslag till specifika ägardirektiv, daterat den 17 april 2020 
Förslag till bolagsordning daterad den 17 april 2020 
Kommunstyrelsen den 29 april 2020, §I I I 

Yrkanden 
Stefan Nylen (SD): Att under punkt 2 ska "köpa och" kvarstå, samt under punkt 5 
ska den gamla texten kvarstå i sin helhet. 

Ulf Poulsen (SD): Punkt 4. Tillägg med "-enheter" efter 2,5%. 
Tillägg efter resterande text under 4. med "Aktieutdelning får endast ske när 
bolaget genererar ett positivt resultat." 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Stefan Nylens 
(SD) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 
Kommunfullmäktige godkänner följande röstningsproposition: 
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag 
NEJ-röst för bifall till Stefan Nylens (SD) yrkande 

Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 36 JA-röster, 8 Nej-röster, I ledamöter avstår och 4 
ledamöter är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och Ulf 
Poulsens (SD) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 
Kommunfullmäktige godkänner följande röstningsproposition: 
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag 
NEJ-röst för bifall till Ulf Poulsens (SD) yrkande 

Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 36 JA-röster, 8 Nej-röster, I ledamöter avstår och 4 
ledamöter är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i övrigt och finner 
att kommunfullmäktige antar det. 

Beslutet skickas till: 
Gisletorp Lokaler AB 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kf§78 Dnr: KS.2020.80 1.3.1 

Gislaveds Kommunhus AB:s specifika ägardirektiv och bolagsordning 
2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till specifika ägardirektiv för Gislaveds 
Kommunhus AB, daterade den 17 april 2020, godkänner förslag till bolagsordning 
för Gislaveds Kommunhus AB, daterad den 17 april 2020, samt ger bolagsombud i 
instruktion att fastställa specifika ägardirektiv och bolagsordning för Gislaveds 
Kommunhus AB daterade den 17 april 2020, på bolagets årsstämma. 

Ärendebeskrivning 
Gislaveds Kommunhus AB är ett helägt moderbolag av Gislaveds kommun. 

För att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige anta ägardirektiv och 
bolagsordning för bolaget, som därefter ska överlämnas till bolagsstämman i 
Gislaveds Kommunhus AB för antagande. 

Enligt kommunens styrmodell ska dessa styrdokument revideras/granskas en (I) 
gång per år för att ägarstyrningen ska vara aktuell. 

Vid denna revidering/granskning föreslås redaktionella ändringar. 

Kommunstyrelsen har den 29 april 2020 föreslagit kommunfullmäktige besluta att 
godkänna förslag till specifika ägardirektiv för Gislaveds Kommunhus AB, daterade 
den 17 april 2020, att godkänna förslag till bolagsordning för Gislaveds 
Kommunhus AB, daterad den 17 april 2020, samt att ge bolagsombud i instruktion 
att fastställa specifika ägardirektiv och bolagsordning för Gislaveds Kommunhus AB 
daterade den 17 april 2020, på bolagets årsstämma. 

Beslutsunderlag 
Förslag till specifika ägardirektiv, daterat den 17 april 2020 
Förslag till bolagsordning daterad den 17 april 2020 
Kommunstyrelsen den 29 april 2020, § I 12 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

Beslutet skickas till: 
Gislaveds Kommunhus AB 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kf§79 Dnr: KS.2020.1 1.7.3 

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden 

Protokoll den 28 april 2020 §40 Uppföljning av mat- och måltidspolicyn 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 


