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PRESSMEDELANDE – NYTT STYRE KLART I GISLAVED KOMMUN 
Socialdemokraterna, Moderaterna, Westbopartiet, Centerpartiet och Liberalerna avser styra Gislaved kommun i 
majoritet under mandatperioden 2023-2026.  
 
Vi är glada berätta om vår gemensamma överenskommelse för en stark majoritet och en inriktning att styra 
Gislaved kommun till att bli en mer attraktiv plats att leva, bo och verka i. Vi är överens om fem prioriterade 
områden: 
 

 En ekonomisk hållbarhet 

 En medskapande organisation 

 En stark tillväxt för vår kommun 

 En bra kvalité i välfärden 

 Ett attraktivt hållbart samhälle 
 
Samarbetet omfattar: 

 Överenskommelse om en gemensam inriktning för Gislaved kommun de kommande fyra åren 

 Budgetsamarbete sker årligen under hela mandatperioden 

 Överenskommelse om uppdragsfördelningen Gislaved kommunens nämndsorganisation/bolag 

 Valteknisk samverkan mellan majoriteten och Vänsterpartiet 
 
Ett delat ledarskap 
Socialdemokraterna och Moderaterna är de två större jämbördiga partierna i överenskommelsen därför har vi 
enats om ett delat ledarskap under mandatperioden. Uppdraget som kommunstyrelsens ordförande och 
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande varvas och delas lika mellan 2023-2024 och 2025-2026 där 
Socialdemokraterna inleder och Moderaterna avslutar som ordförande.  
 
Detta innebär att Marie Johansson (S) inleder som kommunstyrelsens ordförande under 2023 och 2024 och 
därefter fortsätter Anton Sjödell (M) som kommunstyrelsens ordförande under 2025 och 2026. 1:e Vice 
ordförande i kommunstyrelsen kommer vara ordförande i den nya samhällsutvecklingsnämnden.  
 
Till kommunfullmäktiges ordförande nomineras Niclas Palmgren (M) och till vice ordförande Christina Lindqvist (S). 
Vad det gäller övriga nomineringar inför val i kommunfullmäktige i december ber vi att få återkomma efter 
respektives partis nomineringsarbete. 
 
Jag känner stor tacksamhet och ödmjukhet inför att vi nu kommit överens om ett starkt gemensamt styre för 
Gislaved kommuns framtid”, säger Marie Johansson (S). 
 
”Vi har lagt mycket tid på grundläggande diskussioner för att skapa ett tryggt och starkt majoritetsstyre, så vi kan 
fortsätta på inslagen väg i att Gislaved kommun ska bli en mer attraktiv plats att leva, bo och verka i”, säger Anton 
Sjödell (M). 
 
” Vi känner en trygghet i att det har kunnat skapas en stark blocköverskridande majoritet för att lotsa kommunen 
framåt i den ekonomiska osäkerheten i landet och världen  säger Sandy Lind (Wep) 
 
”Vi vill fortsätta att ta ansvar för hela Gislaveds kommun med alla dess frågor som det innebär, säger Kenneth 
Magnusson (C) 
 
”Även om vi är ett litet parti känns det självklart att vara med och ta ansvar. De som röstat på Liberalerna 
förväntar sig att vi försöker påverka utifrån de möjligheter som erbjuds oss”, säger Fredrik Sveningson (L) 
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Gislaved kommun 8 oktober 2022 
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