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Bodens Kommunföretag AB 

Planeringsförutsättningar 

Den faktor i omvärlden som påverkar Bodens Kommunföretag AB är utveck-
lingen på finansmarknaden, då de stora kostnaderna i bolaget består av ränte-
kostnader på lån från externa långivare. Räntenivån är beräknad sjunka. 

Verksamhetsplanering 

Verksamhetsuppdrag 

Bodens Kommunföretag AB är Bodens kommuns moderbolag för de kommunala 
bolagen. Bolaget är kommunens instrument för styrning och uppföljning av den 
kommunala verksamheten som kommunen bedriver i bolagsform. 

Planerad verksamhet  

Bolaget fortsätter i enlighet med ägardirektiven att vara kommunens instrument 
för styrning och uppföljning av den verksamhet som bedrivs i bolagsform samt 
samordnar och tillsammans med dotterbolagen utvecklar verksamheten på ett för 
kommuninvånarna värdeskapande sätt.  

Bolaget utför i övrigt de uppdrag som kommunfullmäktige kan komma att lämna 
till bolaget. 
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Budget 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2010 2011 2012 2013 2014

Nettoomsättning - - - - -
Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -201 -723 -229 -234 -240

Personalkostnader -27 -27 -28 -29 -30
Rörelseresultat -228 -750 -256 -263 -270
Finansiella intäkter 7 665 144 10 10 10

Finansiella kostnader -3 757 -5 160 -5 304 -5 507 -5 507
Resultat efter finansiella kostnader 3 680 -5 766 -5 550 -5 760 -5 767
Aktieägartillskott, lämnade

Koncernbidrag, erhållna 6 750 8 400 8 100 8 300 8 300
Koncernbidrag, lämnade -2 750 -2 600 -2 500 -2 500 -2 500
Resultat före skatt 7 680 34 50 40 33
Skatt, uppskjuten -21
Årets resultat 7 659

Investeringar - - - - -  

Kostnaderna i bolaget avser framför allt räntekostnader på externa lån. Koncern-
bidrag budgeteras med 2 500 tkr till Arenabolaget i Boden AB vilket innebär att 
koncernbidraget begränsas till detta belopp. 
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Arenabolaget i Boden AB 

Verksamhetsplanering 

Verksamhetsuppdrag 

Arenabolaget i Boden AB ska genom sin verksamhet verka för att utveckla Bo-
den till en attraktiv kommun, innefattande bland annat att marknadsföra Boden 
som en mötesplats för konferenser, mässor, konserter, nöjen och idrottsevene-
mang samt stärka Boden som arrangemangs- och eventstad. 

Bolaget ska vidare bedriva uthyrning av fotbollsplan och sporthall för att tillgo-
dose kultur- och fritidslivets behov av lokaler. Ambitionen är att även fortsätt-
ningsvis erbjuda en toppmodern anläggning till mycket förmånlig taxa. 

Bolaget ska också verka för en ur miljösynpunkt långsiktig och hållbar utveck-
ling samt ha en god ekonomisk hushållning och nyttja sina resurser effektivt. 
Även i folkhälsoarbetet har bolaget en viktig roll när det gäller att skapa möjlig-
heter för kommunens innevånare att vara fysiskt aktiva. 

Planerad verksamhet 

Bolaget kommer att arbeta med inriktningen att vara lokaluthyrare och inte själva 
vara arrangörer såvida inte de ekonomiska villkoren är godtagbara. Bolaget 
kommer därför att söka samarbetspartners som anordnar arrangemang och eve-
nemang. Tillsammans med BodenTurism planeras bl.a.för en landsbygdsmässa i 
samband med V75-travet. Dessutom planeras för att upprepa succén med seni-
ormässan och Länsservice hjälpmedelsmässa. Bolaget har också planer på att 
arrangera någon ytterligare mässa då riktat mot den tunga maskinsidan.  

Vidare när det gäller rena nöjesarrangemang så har kontakter tagit med några 
produktionsbolag men inget är klart när detta skrivs. Planering pågår också för 
O-ringen tävlingarna 2013 där Arenan är basen med boende runt Arenan och 
mässutställning i själva sporthallen.  

Nyttjandegraden är hög, både för fotbollsplanen och för sporthallen. Föreningar-
na nyttjar arenan flitigt, även sommartid.  

Bolaget har regelbundet träffar med de föreningar som bedriver verksamhet i 
anläggningen och föreningarna påtalar att man är mycket nöjda med både perso-
nal och anläggning.  
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Budget 

Bokslut Prognos Budget
2010 2011 2012

Nettoomsättning 6 625 7 450 7 965
Övriga rörelseintäkter 186 173 175
Intäkter 6 811 7 623 8 140
Rörelsens kostnader -7 158 -8 522 -8 780
Personalkostnader -1 328 -1 297 -1 490
Avskrivningar -44 -120 -200
Rörelseresultat -1 719 -2 316 -2 330
Finansiella intäkter 4
Finansiella kostnader -10 -25 -35
Resultat efter finansiella kostnader -1 725 -2 341 -2 365
Koncernbidrag 1 750 2 500 2 500
Årets resultat 25 159 135

 

Förutsättningarna för en god ekonomisk hushållning är mycket goda i den mind-
re organisation som bolaget utgör. Personalen hanterar både fastighets- och verk-
samhetsdriften vilket innebär en ytterst effektiv drift av anläggningen.  

Budgeten förutsätter mässor och uthyrning med intäkter om 290 tkr. 
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Bodens Energi AB 

Planeringsförutsättningar 

Energiomsättningen påverkas förutom av temperaturen av kundrörlighet (el) och 
av nyanslutningar till fjärrvärme (nätomsättning, el, fjärrvärme). När det gäller 
budgeten utgår den från ett normalår när det gäller temperaturen samt en beräk-
ning av kunder och anslutningsgrad. Den stora utbyggnaden av fjärrvärmenätet 
är avslutad i och med 2011, varför både försäljning av fjärrvärme och el beräknas 
stabiliseras på nivåer enligt nedan (se avsnitt Planerad verksamhet och aktivite-
ter). 

För fjärrvärmen är intäkterna beräknade utifrån en årlig höjning av fjärrvärme-
taxan med 2 öre/kWh, vilket motsvarar årliga kostnadsökningar på grund av in-
flation. Målsättningen är också att årligen amortera 20 Mkr på de långfristiga 
skulderna, vilket kräver en viss resultatnivå. 

Tillgången och priset på bränslen till fjärrvärmeproduktionen är för närvarande 
stabilt. 

Kvotplikten vid försäljning av el, dvs andelen elcertifikat, är oförändrad 17,9 % 
för 2012 för att därefter sjunka till 13,5 % för 2013 och till 14,2 % för 2014. 
Marginalen vid elförsäljning är låg och beroende av marknadspriset på el. För att 
vara konkurrenskraftiga krävs en ständig anpassning av prissättningen till mark-
naden. 

När det gäller produktionen av el, som dels sker i värmeverket och dels i mini-
kraftverken, budgeteras för en normal tillgänglighet i pannan och för normal vat-
tentillgång. Både produktionen i värmeverket och i minikraftverken ger elcertifi-
kat. Rätten till elcertifikat i minikraftverken upphör från och med 2013, vilket 
innebär ett intäktsbortfall. Planering pågår för att genom ombyggnationer om 
möjligt förnya rättigheten till certifikat. 

För nätavgifterna har beslut kommit från Energimarknadsinspektionen om vilken 
intäktsram som gäller för 2012-2015. Intäktsramen innebär, för närvarande, inte 
några begränsningar för bolaget att klara kända kostnadsökningar 

Verksamhetsplanering 

Vision 

Bodens Energi ska genom lokal närvaro och genom att hålla låga priser verka för 
att utveckla Boden till en attraktiv kommun. 
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Verksamhetsidé 

Bodens Energi ska producera och distribuera ledningsbunden energi till invånar-
na i Boden till priser som är konkurrenskraftiga. 

Verksamheten 

Verksamheten bedrivs i en koncern, där moderbolaget Bodens Energi AB svarar 
för elhandel, elproduktion och fjärrvärme och det helägda dotterbolaget Bodens 
Energi Nät AB svarar för elnätet i kommunen. De delägda dotterbolagen Energi-
produktion i Norrbotten AB och Restproduktbearbetning i Boden AB svarar för 
delar av bränsleförsörjningen till fjärrvärmen.  

El produceras i värmeverket och i sex minikraftverk. Nätbolaget bedriver även 
viss bredbandsverksamhet. 

Planerad verksamhet och aktiviteter 

Elförsäljningen ökar något till 189 (184)1 GWh. Nivån beräknas därefter oför-
ändrad under planperioden. Försäljningen av fjärrvärme stabiliseras till 277 (277) 
GWh per år, då den stora utbyggnaden av fjärrvärmenätet är avslutad. För 2012 
och framåt sker endast förtätningar i redan befintliga nät. Enligt ägardirektiven 
ska antalet anslutna till fjärrvärmenätet vara minst 4 000 stycken senast år 2012. 
Ett mål som nås redan 2011. 

Rättigheten till elcertifikat upphör för minikraftverken från och med 2013, vilket 
innebär en intäktsminskning med 4 Mkr. Bolaget planerar därför för åtgärder i 
kraftverken, vilket kan resultera i förnyade certifikat.  

Kostnaden för bränsle har ökat i fjärrvärmen de senaste åren på grund av kallt 
väder, som gjort att dyrare, så kallade spetsbränslen har använts i produktionen. 
Möjligheterna att genomföra effekthöjande åtgärder, som innebär mindre behov 
av spetsbränslen, planeras därför.  

Drift och underhåll ökar något i fjärrvärmeverksamheten då pannsystemen är 
relativt ålderstigna och genom att korrosionstakten är hög i avfallspannorna. 

Inom Nätbolaget görs åtgärder för att säkra leveransen och minska avbrotten av 
el till kunderna. Arbete görs även för att minska nätförlusterna. Vidare görs en 
utbyggnad av bredbandsnätet, i samarbete med Bodens Kommunikationsopera-
tör. 

                                                 
 
1 Värde inom parantes avser prognos för 2011. 
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Bolagets taxor ska, enligt ägardirektiven, vara marknadsmässiga och låga. I av-
giftsundersökningen Nils Holgersson kan konstateras att bolaget uppfyller direk-
tivet. Även för 2012 beräknas taxorna vara låga i förhållande till övriga bolag i 
länet, då jämförelse har gjorts av vilka höjningar övriga bolag genomför inför 
nästa år. 

Det långfristiga lånet från Bodens kommun slutamorteras 2012. Målsättningen är 
att minska den totala låneskulden med 20 Mkr per år. Viktigt är att denna amor-
tering kan komma till stånd för att inte riskera framtida kraftiga avgiftshöjningar 
på grund av en ökad upplåning den dagen då produktionsanläggningen behöver 
byggas om eller ersättas.  

Moderbolaget Bodens Energi har påbörjat arbetet med att ISO-certifiera verk-
samheten, både vad gäller kvalitet och miljö. Dotterbolaget Bodens Energi Nät 
deltar i miljöcertifieringen. 

För att ytterligare profilera bolaget som ett ”grönt” bolag pågår forskning och 
försök med bioolja, producerad i länet. Bolaget deltar även i projektet NWI 
(North Waste Infrastructure), tillsammans med näringslivet och Luleå Tekniska 
universitet. I projektet utreds möjligheten till kommersiellt användande av de 
restprodukter som faller ut i samband med eldningen av avfall.  

Budget 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2010 2011 2012 2013 2014

Nettoomsättning 370 665 269 396 285 494 291 044 296 594
Övriga rörelseintäkter 15 191 41 564 34 757 29 703 29 763

Intäkter 385 856 310 960 320 251 320 747 326 357
Rörelsens kostnader -281 810 -220 722 -228 734 -232 612 -233 478

Avskrivningar -54 545 -53 322 -51 922 -51 610 -53 976
Rörelseresultat 49 501 36 916 39 595 36 525 38 903
Finansnetto -11 230 -11 822 -10 166 -9 751 -9 217

Resultat efter finansiella poster 38 271 25 094 29 429 26 774 29 686
Koncernbidrag -6 750 -8 300 -8 100 -8 300 -8 300

Skatt -6 398
Årets resultat 25 123 16 794 21 329 18 474 21 386
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Verksamhetsfakta 

Mål enligt Bokslut Prognos Budget
ägardirektiv 2010 2011 2012

Abonnemang, antal fjärrvärme <4 000 3 869 4 031 4 081
Antal eldistribution 16 103 16 125 16 125

Energiomsättning, elkraft GWh 287 276 275
Fjärrvärme, GWh 337 353 353
Elproduktion, GWh 46 48 48

Kassalikviditet, % 123
Soliditet, % > 35 % 33 32 34
Räntabilitet på justerat eget kapital 8 7 7

 

 

 



      
    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunledningsförvaltningen, Ekonomikontoret 

961 86 Boden 


