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Ägardirektiv för Citynätet i Nässjö AB 

Nedanstående ägardirektiv för verksamheten i Citynätet Nässjö AB, fortsättningsvis 
benämnt bolaget, har antagits av kommunfullmäktige i Nässjö kommun. 
Ägardirektiven är således den ultimata ägarens, det vill säga Nässjö kommuns, 
direktiv till bolaget. Ägardirektivet har fastställts vid en extra bolagsstämma 2017 och 
gäller därefter tills vidare. 
 
1. Ändamål  
Ett öppet fiberoptiskt nät med hög driftsäkerhet har stor betydelse för Nässjö 
kommun och dess invånare. Bolagets verksamhet bidrar till att göra Nässjö kommun 
en framgångsrik och attraktiv kommun, till nytta för både kommuninvånare och 
näringsliv. 
 
Beaktat den stora påverkan bolagets verksamhet har för Nässjö kommuns invånare 
och näringsliv ska verksamheterna bedrivas utifrån ett långsiktigt perspektiv. God 
teknisk praxis ska tillämpas, optimalt resursutnyttjande ska eftersträvas, den yttre 
miljön ska påverkas i minsta möjliga grad och kundens behov av driftsäkerhet, 
tillgänglighet och service ska sättas i första rum.  
 
2. Ekonomiska direktiv och mål    
För bolaget gäller de ekonomiska ägardirektiv som kommunfullmäktige årligen 
fastställer som en del av beslutet om Nässjö kommuns budget. 
 
3. Marknad och prissättning          
Bolagets relationer med sina kunder ska präglas av affärsmässighet, tillgänglighet och 
närhet, öppenhet, säkerhet och hög kvalitet. Stor vikt ska läggas på att vårda 
varumärket och bolaget ska i första hand profileras utifrån ovanstående nyckelord.  
 
Marknaden avgränsas geografiskt i huvudsak till Nässjö kommun. Samverkan med 
andra företag kan dock innebära att fiberoptisk verksamhet även bedrivs utanför 
Nässjö kommun.  
 
Bolagets prissättning ska uppfattas som konkurrenskraftig samt bidra till 
konsolideringsbehov och avkastningskrav.   
 
  



4. Verksamhet och utveckling   
Bolaget ska bedriva sin verksamhet på affärsmässiga grunder under iakttagande av 
det kommunala ändamålet med bolaget. Dessutom ska bolaget eftersträva hög 
kvalitet i sin verksamhet vilken även ska bedrivas med minsta möjliga påverkan på 
den yttre miljön. Bolaget ska vara en aktiv och drivande part i Nässjö kommuns 
arbete för en bättre livs- och boendemiljö.  
 
Bolagets och Nässjö kommuns relationer med varandra ska präglas av 
affärsmässighet, tydlighet och dialog. 
 
Utöver vad som föreskrivs i företagspolicy och gemensamt ägardirektiv för bolag 
ägda av Nässjö kommun gäller att affärsplanens affärsidé och vision ska följa Nässjö 
kommuns antagna bredbandsstrategi. 


