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Boden 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 under 
2013 för att därefter stiga något. 

Verksamhetsplanering 

Verksamhetsidé 

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 och aktiviteter 

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. 

Budget 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2011 2012 2013 2014 2015

Nettoomsättning
Rörelsens kostnader -728 -581 -607 -622 -638
Avskrivningar
Rörelsens resultat -728 -581 -607 -622 -638

Finansiella intäkter 187 115 50 50 50
Finansiella kostnader -5 072 -4 250 -4 613 -4 704 -4 704
Resultat efter finansiella poster -5 613 -4 716 -5 170 -5 276 -5 292

Aktierägartillskott
Koncernbidrag, erhållna 8 100 8 100 7 700 7 800 7 800
Koncernbidrag, givna -2 271 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500
Resultat före skatt 216 884 30 24 8
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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 och aktiviteter 

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. Kommande aktiviteter som är inplanerade att genomföras under 2013 är 
bland annat Livet leker senior mässa, O-ringen, Länsservice och Maskinmässan.  

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 Plan Plan

2011 2012 2013 2014 2015

Nettoomsättning 8 288 8 065 8 065 8 065 8 065
Rörelsens kostnader -10 341 -10 119 -10 119 -10 119 -10 119
Avskrivningar -127 -120 -120 -120 -120
Rörelsens resultat -2 180 -2 174 -2 174 -2 174 -2 174

Finansiella intäkter 23 0 0 0 0
Finansiella kostnader -23 -28 -28 -28 -28
Resultat efter finansiella poster -2 180 -2 202 -2 202 -2 202 -2 202

Aktierägartillskott
Koncernbidrag, erhållna 2 182 2 500 2 500 2 500 2 500
Koncernbidrag, givna
Resultat före skatt 2 298 298 298 298

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0

 

Planerade förändringar 

Förutsättningarna för en god ekonomisk hushållning är goda i den mindre orga-
nisation som bolaget utgör.  

Budgeten förutsätter uthyrning av plan och hallar med intäkter om 690 000 kr. 
Bolaget ser idag inga möjligheter till att öka intäkterna utan bör istället jobba 
med kostnadsdelen och att hålla alla uppkomna kostnader på en rimlig nivå. Per-
sonalen hanterar både fastighets- och verksamhetsdriften vilket innebär en ytterst 
effektiv drift av anläggningen.  

Verksamhetsfakta 

Mål en ligt Bokslut Budge t Budget

ägardirektiv 2011 2012 2013

Kassalikvidi te t, % 138
Solid itet, % 22

Sporthall, nyttjande grad 81
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Boden Energi AB 

Planeringsförutsättningar 

Energiomsättningen påverkas förutom av temperaturen av kundrörlighet (el) och 
av nyanslutningar till fjärrvärme (nätomsättning, el, fjärrvärme). Budgeten utgår 
från ett normalår när det gäller temperaturen samt en beräkning av kunder och 
anslutningsgrad. 

Kvotplikten för elcertifikat, vid försäljning av el, sänks från 17,9 % till 13,5 % 
för 2013 för att sen höjas till 14,2 % för 2014 och till 14,3 % för 2015. Elskatten 
höjs 2013 till 19,4 öre per kWh. 

2012 har kännetecknats av rekordlåga priser på el, tack vare välfyllda vattenma-
gasin och god tillgänglighet i de svenska kärnkraftverken. I budgeten antas elpri-
ser vara fortsatt låga. 

Från och med den 1 oktober 2012 har kunderna rätt att teckna avtal om timmät-
ning av sin elförbrukning, vilket kan komma att påverka både elnätsverksamhe-
ten och elhandeln. 

Avgifterna för överliggande nät höjs med 11 %. För elproduktionen i minikraft-
stationerna upphör rätten till elcertifikat från och med 2013, vilken innebär rejält 
minskade intäkter, samtidigt som fastighetsskatten ökar då taxeringsvärdena 
höjs. 

Verksamhetsplanering 

Verksamhetsidé 

Bodens energi är en distributör och producent av fjärrvärme och el, samt ägare 
av infrastruktur för fjärrvärme, el och fiber. Bodens energi ska med affärsmäs-
sighet, långsiktighet, seriositet och starkt engagemang i samhällsutvecklingen 
vara det naturliga valet för Bodensaren. Kundernas förväntningar ska alltid kun-
na överträffas – även över tid. 

Planerad verksamhet och aktiviteter 

En satsning görs för att få nya kunder och volym till elhandeln. Elförsäljningen 
beräknas för 2013 öka till 191 (174) GWh, varav försäljningen omfattar 177 
(160) GWh och förlusterna 14 (14) GWh. Elpriset till kund sätts genom att det på 
inköpspriset sätts en marginal, som ska täcka risk, eget arbete och vinst. Priserna 
och marginalerna är pressade.  
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Elproduktionen i minikraftverken styrs av tillgången på vatten. För 2012 har vat-
tentillgången varit mycket god och produktionen beräknas komma upp i 26 
GWh. Priset på el har dock varit rekordlågt under samma period som produktio-
nen varit god. För 2013 och framåt budgeteras för en normal tillgång till vatten 
och en produktion på 22 GWh. Priserna beräknas öka något för kommande år. 

Rätten till elcertifikat upphör från och med 2013 vilket innebär ett intäktsbortfall 
på 4,7 Mkr. Samtidigt höjs taxeringsvärdena kraftigt, vilket innebär högre fastig-
hetsskatt för produktionsanläggningarna.  

Energiproduktionen i fjärrvärmeverket bedöms, efter de senaste årens kraftiga 
utbyggnad av fjärrvärmenätet, stabilisera sig på en nivå om cirka 350-360 GWh 
beroende på temperatur och uppvärmningsbehov. 

Investering görs i ny rökgaskondensering för att minska behovet av dyra spets-
bränslen, det vill säga olja och biobränslen. Investeringen förväntas ge lägre 
bränslekostnader från 2014 och framåt. 

Fjärrvärmetaxan räknas upp med 2 öre per kWh för 2013. 

Driftkostnaden för produktionsanläggningen beräknas öka för kommande år då 
anläggningarna blir mer slitna och i behov av ett mer omfattande underhåll. Sli-
taget omfattar såväl pannor som tillhörande hjälpsystem. 

Förutom investering i ny rökgaskondensering görs bland annat investeringar i 
befintligt kulvertnät och då främst i centrala stan. 

Budget 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2011 2012 2013 2014 2015

Nettoomsättning 350 588 360 247 361 115 367 280 372 703
Rörelsens kostnader -262 799 -265 701 -273 128 -273 286 -275 756
Avskrivningar -54 495 -50 829 -51 400 -53 812 -55 748
Rörelsens resultat 33 294 43 717 36 587 40 182 41 199

Finansiella intäkter 977 437 550 450 350
Finansiella kostnader -12 462 -9 900 -10 400 -10 213 -9 739
Resultat efter finansiella poster 21 809 34 254 26 737 30 419 31 810

Koncernbidrag, givna -8 100 -8 100 -8 300 -8 300 -8 300
Resultat före skatt 13 709 26 154 18 437 22 119 23 510

Nettoinvesteringar 51 281 57 075 62 260 60 800 54 200
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Verksamhetsfakta 

Mål enligt Bokslut Prognos Budget

ägardirektiv 2011 2012 2013

Abonnemang, antal fjärrvärme 4 037 4 085 4 135
Antal eldistribution 16 057 16 057 16 057

Energiomsättning, elkraft GWh 259 256 258
Fjärrvärme, GWh 305 361 353
Elproduktion, GWh 44 55 50

Kassalikviditet, % 82
Soliditet, % > 35 % 35
Räntabilitet på justerat eget kapital 6
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Stiftelsen BodenBo 

Verksamhetsplanering 

Verksamhetsidé 

Stiftelsens uppgift är att främja bostadsförsörjningen i Bodens kommun. Det 
skall ske genom ett brett utbud som matchar de individuella kraven på boende-
miljö, pris, service och standard. Stiftelsen värnar om sina hyresgäster och är ett 
bostadsföretag där de boende har möjlighet till en nära kontakt med sin hyres-
värd och kunna vara med och påverka sitt boende. 

Planerad verksamhet och aktiviteter 

Under år 2013 kommer målsättningen att vara att underhålla de lägenheter som 
stått outhyrda under en längre tid samt att marknadsföra dessa och på så sätt sän-
ka vakansgraden. 

På lånesidan kommer vi att jobba för att få längre kapitalbindningstider samt 
fortsätta att aktivt jobba med räntederivat för att minska känsligheten för föränd-
ringar på lånemarknaden. 

Budget 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2011 2012 2013 2014 2015

Nettoomsättning 108 734 115 025 116 636 117 800 118 978
Rörelsens kostnader -78 537 -84 399 -86 373 -87 236 -88 100
Avskrivningar -8115 -16328 -15310 -15463 -15500
Rörelsens resultat 22 082 14 298 14 953 15 101 15 378

Finansiella intäkter 329 300 300 300 300
Finansiella kostnader -13 970 -14 488 -15 208 -15 360 -15 600
Resultat efter finansiella poster 8 441 110 45 41 78

Aktierägartillskott
Koncernbidrag, erhållna
Koncernbidrag, givna
Resultat före skatt 8 441 110 45 41 78

Nettoinvesteringar 0 0 175 200 200
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Verksamhetsfakta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål enligt Bokslut Budget Budget

ägardirektiv 2011 2012 2013

Lägenheter, antal 2 043 2 043 2 043
- Vakansgrad På sikt < 4 % 5 4 4

- Yta, m
2

133 814 133 814 133 814

Lokaler, antal 114 114 114

- Yta, m
2

11 603 11 603 11 603

Kassalikviditet, %  > 20 % 32 60 90

Soliditet, %  > 15 % 24 24 25

Resultatet, tkr 8 441 0 44

Lånevolym, bindningstider 414 182 414 000 413 272
Kortare än ett år, % av total lånevolym 61 60 50
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Kommunledningsförvaltningen, Ekonomikontoret 

961 86 Boden 


