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Ägardirektiv för Nässjö Affärsverk AB och Nässjö Affärsverk
Elnät AB
Nedanstående ägardirektiv för verksamheterna i Nässjö Affärsverk AB och Nässjö
Affärsverk Elnät AB, fortsättningsvis benämnda bolagen, har antagits av
kommunfullmäktige i Nässjö och fastställts av en extra bolagsstämma 2017.
Ägardirektiven gäller tillsvidare.
1. Ändamål
I bolagen bedriven verksamhet har stor betydelse för Nässjö kommun och dess
invånare. Verksamheten bidrar till att göra Nässjö kommun en framgångsrik och
attraktiv kommun, till nytta för både kommuninvånare och näringsliv.
Beaktat den stora påverkan verksamheterna har för Nässjö kommuns invånare och
näringsliv ska verksamheterna bedrivas utifrån ett långsiktigt och driftsäkert
perspektiv. Med detta följer även att god teknisk praxis ska tillämpas, optimalt
resursutnyttjande ska eftersträvas, den yttre miljön ska påverkas i minsta möjliga grad
och kundens behov av tillgänglighet och service ska sättas i första rum.
2. Uppdrag
Bolagen har i uppdrag att
 regelbundet mäta och öppet redovisa kundtillfredsställelsen samt sträva efter
att öka den
 i samverkan med Nässjö kommun och övriga kommunala bolag stimulera
och ge kommuninvånarna ökad kunskap i energibesparings- och miljöfrågor
 utveckla och pröva nya lösningar för ett energieffektivt och miljövänligt
samhälle
3. Ekonomiska direktiv och mål
För bolagen gäller de ekonomiska ägardirektiv som kommunfullmäktige årligen
fastställer som en del av beslutet om Nässjö kommuns budget.

4. Marknad och prissättning
Bolagens relationer med sina kunder ska präglas av affärsmässighet, tillgänglighet och
närhet, öppenhet samt hög kvalitet. Stor vikt ska läggas på att vårda varumärket och
bolagen ska i första hand profileras utifrån ovanstående nyckelord.
Marknaden avgränsas geografiskt i huvudsak till Nässjö kommun. Samverkan med
andra företag kan dock innebära att verksamhet även bedrivs utanför Nässjö
kommun.
Bolagens prissättning ska inom de konkurrensutsatta verksamheterna uppfattas som
konkurrenskraftiga. Inom övriga verksamheter ska prissättningen baseras på
självkostnad, avkastningskrav, investeringsbehov samt konsolideringskrav. Gällande
prisnivå ska årligen jämföras med riket i övrigt.
Bolagen äger rätt att självständigt sätta priser i sina verksamheter, dock med de
inskränkningar som gällande lagstiftning stipulerar. Konstruktionen av taxe- och
prissystem ska dock fastställas av kommunfullmäktige.
5. Verksamhet och utveckling
Bolagen ska bedriva sin verksamhet på affärsmässiga grunder, dock med de
inskränkningar som betingas av de kommunalrättsliga principerna för kommunal
verksamhet i företagsform.
Dessutom ska bolagen hålla hög kvalitet i sin verksamhet vilken även ska bedrivas
med minsta möjliga påverkan på den yttre miljön. Bolagen ska vara en aktiv och
drivande part i Nässjö kommuns arbete för en bättre livsmiljö och en långsiktigt
hållbar utveckling.
Bolagen ska, utöver den verksamhet som stipuleras i bolagsordningarna (se paragraf
avseende bolagens föremål), bedriva följande specifika verksamheter:






Omhänderta dagvatten från gator och allmänna platser i Nässjö kommun.
Svara för brandvattenförsörjning i den omfattning som Nässjö kommun
beslutar.
Inneha driftansvaret för renhållningsverksamheten i Nässjö kommun.
Ekonomisk ersättning för detta utgår genom bolagens rätt att uppbära
renhållningsavgifter.
På Nässjö kommuns uppdrag ansvara för drift och underhåll av det
kommunala gatunätet och parkverksamheten.
Äga rätt att ägna sig åt produktion och förädling av biogas.

Bolagen ska sträva efter samverkan med liknande verksamheter i regionen.

