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Bodens Kommunföretag AB 

Planeringsförutsättningar 

Bodens Kommunföretag AB påverkas av utvecklingen på finansmarknaden då en av bolagets 

största post består av räntekostnader från externa långivare. Fortfarande är räntenivån låg och 

räknas vara låg för att sedan sakta stiga.  

Verksamhetsuppdrag/idé 

Bodens Kommunföretag AB är Bodens kommuns moderbolag för de kommunala bolagen. Bola-

get ska i nära samarbete med dotterbolagen främja tillväxt i Boden för att säkerställa en positiv 

utveckling av bolagen i koncernen och då främst se till att insatserna samordnas på ett för kon-

cernen optimalt sätt.  

Bolaget ska, förutom det som framgår av företagspolicyn, samordna och tillsammans med dotter-

bolagen utveckla bolagens 2verksamhet på ett för kommuninvånarna värdeskapande sätt.  

Verksamhetsplanering 

Bolaget kommer att fortsätta sitt samarbeta med dotterbolagen för att säkerställa en positiv ut-

veckling av bolagen i koncernen och att se till att insatserna samordnas på optimalt sätt.   

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

Budget 

Bokslut Prognos Budget

Resultaträkning 2016 2017 2018

Rörelsens intäkter 320

Rörelsens kostnader -3 635 -3 177 -2 849

Avskrivningar

Rörelsens resultat -3 635 -3 177 -2 529

Finansiella intäkter 447 389 623

Finansiella kostnader -2 325 -2 484 -2 510

Resultat efter finansiella pos -5 513 -5 272 -4 416

Resultat före skatt -5 513 -5 272 -4 416

Nettoinvesteringar 0 0 0

 

Rörelsens kostnader beräknas i prognosen bli högre än årets budget 0,9 mkr: Ökningen i kostna-

derna kan härledas till ökade revision och sponsringkostnader för bolaget.  
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Budgeten 2018 utgår från att bolaget kommer att bedriva verksamhet 2018 vilket kommer leda 

till att bolaget får en omsättning på 0,3 mkr. Rörelsens kostnader kommer bli något lägre än årets 

utfall på 0,3 mkr.   

 

Verksamhetsfakta 

Bokslut Prognos Budget

2016 2017 2018
Kassalikviditet % 303 303 303

Soliditet % 5 5 5
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Boden Arena Fastighets AB 

Planeringsförutsättningar 

Bolaget förvaltar och äger fastigheten Boden Arena. I nära samarbete med Bodens kommun 

säkerställer bolaget drift och underhåll för fastigheten. Bolaget och dess verksamhet finansieras 

till stor del av hyran från Bodens kommun.  

Verksamhetsuppdrag/idé 

Bolaget ska tillsammans med kommunen och andra kommunala aktörer samt närings- och före-

ningsliv och med beaktande av ekonomiska förutsättningar förvalta och samordna drift och sköt-

sel av Arenan för en låg drift kostnad. Bolaget ska verka för att Arenan är tillgänglig med högt 

nyttjande.  

Verksamhetsplanering 

Utifrån ägardirektivet ska bolaget tillhandahålla befintliga lokaler i multiarenan för så väl idrott 

som andra evenemang till högt nyttjande.  

Budget 

Bokslut Prognos Budget

Resultaträkning 2016 2017 2018

Rörelsens intäkter 5 924 5 009 5 380

Rörelsens kostnader -4 943 -4 979 -4 976

Avskrivningar -2 598 -3 322 -3 322

Rörelsens resultat -1 617 -3 292 -2 918

Finansiella intäkter 22

Finansiella kostnader -422 -391 -603

Resultat efter finansiella pos -2 017 -3 683 -3 521

Resultat före skatt -2 017 -3 683 -3 521

Nettoinvesteringar 0 0 0

 

 

I prognosen för helåret har avskrivningarna på fastigheten ökat från 1 % till 2,5 %. Genom att 

avskrivningarna har ökat så har även koncernbidraget för bolaget ökat från 2,0 mkr till 3,9 mkr.  

I budgeten 2018 beräknar bolaget på ett resultat efter finansiella poster på –3,5 mkr. De finansiel-

la kostnaderna beräknas under 2018 öka med 0,2 mkr genom att räntenivåerna beräknas stiga 

jämfört med tidigare år. 
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Verksamhetsfakta 

Bokslut Prognos Budget

2016 2017 2018

Nettoomsättning 5 734 4 822 5 192

Kassalikviditet %

Soliditet % 7 7 7  
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Boden Event AB 

Planeringsförutsättningar 

Bolaget och dess budget bygger i stort på ägardirektiven men också på önskad eventverksamhet i 

Boden kommun. I övrigt bedriver bolaget sin verksamhet på uppdrag av Bodens kommuns 

nämnder och övriga bolag.  

Verksamhetsuppdrag/idé 

Boden Event AB ska verka för att utveckla Boden till en attraktiv kommun, innefattande bland 

annat att marknadsföra Boden som mötesplats för konferenser, mässor, konserter, nöjen och 

idrottsevenemang samt arrangera mässor för att stärka Boden som arrangemangs- och eventstad.  

Bolaget ska ha en ett lågt risktagande, arbeta i samverkan med andra arrangörer så att arrange-

mang möjliggörs och verka för att kommunens anläggningar kan få ett ökat nyttjande.   

Verksamhetsplanering 

Boden Event AB ska verka för att utveckla Boden till en attraktiv kommun, innefattande bland 

annat att marknadsföra Boden som mötesplats för konferenser, mässor, konserter, nöjen och 

idrottsevenemang samt arrangera mässor för att stärka Boden som arrangemangs- och eventstad.  

Bolaget ska ha en ett lågt risktagande, arbeta i samverkan med andra arrangörer så att arrange-

mang möjliggörs och verka för att kommunens anläggningar kan få ett ökat nyttjande.   

Budget 

Bokslut Prognos Budget

Resultaträkning 2016 2017 2018

Rörelsens intäkter 5 349 2 123 800

Rörelsens kostnader -3 411 -4 191 -3 291

Avskrivningar -8 -8 -8

Rörelsens resultat 1 930 -2 076 -2 499

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader -1 -1

Resultat efter finansiella pos 1 930 -2 077 -2 500

Resultat före skatt 1 930 -2 077 -2 500

Nettoinvesteringar 0 0 0
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I prognosen för helåret beräknar bolaget att göra ett resultat efter finansiella poster på – 2,1 mkr. 

Försämringen av resultatet beror på att en stor del av intäkterna kommer efter överenskommelse 

med modern som ett koncernbidrag i slutet av året.  

 Budgeten för 2017 utgår från förväntade arrangemang som bolaget vill genomföra. Stor del av 

arrangemangen är för tillfället ofinansierade där av ett sämre resultat på – 1,9 mkr. Vilket är upp 

till styrelsen att besluta hur man ska gå vidare för att få en budget i balans. I resultatet ingår även 

en heltid verkställande direktör och en anställd.  

Verksamhetsfakta 

Bokslut Prognos Budget

2016 2017 2018

Nettoomsättning 5 349 195 199

Kassalikviditet %

Soliditet % 15  
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Boden Energi AB 

Planeringsförutsättningar 

Arbetat fortgår med införandet av en elhandlarcentrisk marknadsmodell. Energimarknadsinspek-

tionen arbetar med att ta fram ett regelverk som möjliggör införandet, samtidigt som Svenska 

Kraftnät arbetar med att detaljera den centrala tjänstehubbens grundläggande funktioner. Planen 

är att modellen ska vara införd under 2021, och innan dess krävs det anpassningar både i rutiner 

och system.  

Ny dataskyddsförordning införs våren 2018, och då måste bland annat registerförteckningar över 

behandling av personuppgifter ha upprättats.  

Upphandling av nytt affärssystem kommer att ske under 2018, då nuvarande system kommer att 

avslutas sista december 2019.  

Funktionskraven på elmätare ökar, liksom kundernas behov och användning av elnätet förändras. 

Detta innebär krav på smarta elmätare som skapar förutsättningar för en effektivare nätdrift. 

Intresset ökar för elkunder att producera egen el, och biltillverkarna satsar stort på elbilar. Kraven 

på ett starkt och stabilt elnät ökar således.  

En mängd förändringar sker på energiskatteområdet. Fastighetsskatten på vattenkraft sänks, me-

dan energiskatten på el höjs generellt. Skattskyldigheten för energiskatt på elektrisk kraft flyttas 1 

januari 2018 från elhandlaren till elnätsföretagen, vilket innebär att elnätsavgifterna blir högre 

medan elhandelskostnaderna minskar för kunderna. Regeringen föreslår att företag själva ska 

ansöka om skattenedsättning för elintensiv industri och datacenter, samtidigt införs en spärr för 

den lägre elskatten i norra Sverige. Den ska inte gälla för företag i ekonomiska svårigheter, hur 

den kontrollen ska ske är inte angett i förslaget.  

En utredning om avfallsförbränningsskatt pågår, skatten kommer att bli minst 100 kr/ton och ska 

införas 2020, en översyn av kväveoxidskatten pågår också.  

Verksamhetsuppdrag 

Verksamhetsidé 

Bodens Energi är en pålitlig energipartner med hållbara och bekväma energilösningar. Norrbot-

ten är bolagets hemmamarknad, där det produceras, distribueras och säljs el och värme till kon-

kurrenskraftiga priser. Bodens Energi utvecklar och förvaltar energinära tjänster som fibernät och 

belysningsentreprenader. Ett stort engagemang läggs på den lokala samhällsutvecklingen för en 

långsiktigt hållbar energiförsörjning.  

Verksamhetsplanering 

Volymmässigt beräknas elförsäljningen öka från 208 till 210 GWh. En prissänkning med 2 

öre/kWh förväntas under 2018.  

Under 2017 har nätomsättningen minskat, från och med 2018 prognostiseras en ökning tack vare 

de nya aktörer som tecknat nätavtal.  

El- och fjärrvärmeproduktion beräknas utifrån ett normalår.  
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Tillgången och prisnivån på bränslen är fortsatt god. Mängden kommer under de närmaste åren 

att öka något på regional nivå, som ett resultat av att dispenser för deponi av verksamhetsavfall i 

Finland löper ut. Ett nytt avfallseldat kraftvärmeverk har tagits i drift i Tromsö. Sammantaget 

bedöms det innebära minskade volymer av avfall från Norge, medan volymerna från Finland 

ökar.  

Investeringen i ny avfallseldad kraftvärmepannan, P18, fortlöper enligt plan. Mark- och bygg-

nadsarbetena är långt framskridna, och tätt hus planeras vara färdigt i början av 2018. Drifttagan-

de är planerat till första halvåret 2019. 

Fjärrvärmenätet är utbyggt i samtliga tätbebyggda bostadsområden i centralorten. De nyanslut-

ningar som kommer till, förutom förtätningar i redan utbyggda kvarter, är de nya villakvarteren 

på Sävastön.  

Under november 2017 startar ett projekt i syfte att byta prismodell för fjärrvärmen. Ny effektba-

serad taxa kommer att införas för företagskunder från och med januari 2019 

Budget 

Bokslut Prognos Budget

Resultaträkning 2016 2017 2018

Rörelsens intäkter 373 215 370 234 382 137

Rörelsens kostnader -244 119 -255 159 -253 623

Avskrivningar -61 679 -57 106 -58 386

Rörelsens resultat 67 417 57 969 70 128

Finansiella intäkter 293 157 140

Finansiella kostnader -5 095 -3 744 -5 122

Resultat efter finansiella pos 62 615 54 382 65 146

Resultat före skatt 62 615 54 382 65 146

Nettoinvesteringar 103 425 341 968 357 337

 

 

Priset för elnät liksom fjärrvärme höjs med 3 % för 2018. Priserna är konkurrenskraftiga och i 

enlighet med av kommunen lämnade ägardirektiv.  

De långfristiga skulderna har under 2011-2016 årligen minskat med 10-51 Mkr, för att möjliggö-

ra investeringen i ny kraftvärmepanna. Totalt har skulderna under dessa år minskat med 191 Mkr 

och uppgick före nyupplåningen till P18 till 183,5 Mkr. Beslutad nyupplåning ligger på 650 Mkr 

till projektet.  
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Verksamhetsfakta 

Mål enligt Bokslut Prognos Budget
ägardirektiv 2016 2017 2018

Energiomsättning

- Elkraft, GWh 201 205 210

- Fjärrvärme, GWh 267 263 265

- Elproduktion, GWh 43 46 47
Nettoomsättning, tkr 353 671 352 721 365 402

Soliditet, % > 35 % 49
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Boden Utveckling AB 

Planeringsförutsättningar 

Utifrån globala krav på ökat tempo att nå klimatmålen kommer tillgången till grön energi fortsatt 

att vara en bristvara. Samtidigt ökar behoven inom elintensiv industri – dels i form av kapacitet 

inom datacenterindustrin, dels inom mineral och nanoteknologi, produktion av vätgas samt batte-

ritillverkning med fler branscher. Totalt sett antas att etableringar av elintensiva verksamheter 

kommer fortsätta öka i regionen. Faktumet att de potentiella kunderna idag söker sig till Boden, i 

ställer för tvärt om, bekräftar detta antagande. 

Boden har en unik situation med korta ledtider från beslut till möjlig produktion (time to market), 

vilket i stor utsträckning attraherar blockchainaktörer inom datacenterindustrin. Det har skett 7 

nya blockchainetableringar 2017, samt uppstart av ett projekt som kommer skapa ett testdatacen-

ter finansierat genom EU:s program Horizon 2020. Datacentret ska bidra till att utveckla model-

ler för energismarta och billiga datacenter, sett över hela livslängden.  

Blockchain kommer att transformeras från en digital produktionsindustri för kryptovalutor till att 

utgöra plattformen för mjukvaruutveckling inom Finans, AI, Robotics, Logistik, Vård, myndig-

heter mm. Detta innebär att Boden, som blockchain-hub, har goda förutsättningar att ta en posi-

tion i en ny nisch inom mjukvaruutveckling. 

Inom miljötekniksektorn skapar den regionala basindustrins materialflöden stora behov av ut-

vecklade modeller för tillvaratagande och förädling av restprodukter. Här finns stora innovations- 

och industrialiseringsmöjligheter. Även den elintensiva industrin får större och större krav på sig 

att titta på påverkan av miljön över livscykeln, vilket också skapar behov inom miljöteknik. Med 

Bodens målsättning att bli ett regionalt centra inom miljöteknik, Boden Cleantech Center (BCC) 

skapas goda förutsättningar till nya och utvecklade verksamheter inom miljötekniksektorn. 

Kulturella och kreativa näringar, KKN, har idag etablerats vid BBP genom  

Studio Nord, en spelutbildning samt ett antal mindre verksamheter. Studio Nord är ännu en rela-

tivt outnyttjad resurs, där utökad aktivitet kan skapas. 

Utbildningen inom Indiespelutvecklare är en unik utbildning som ger förutsättningar för att byg-

ga en ny bransch i regionen. Utbildningens syfte är att en grund för att starta egna bolag inom 

spelindustrin. 

BD Pop och Filmpool Nord arbetar med ett fördjupat samarbete kring musikvideos, vilket be-

döms stärka BBP's position som ett nav inom KKN.  

Boden och främst BBP har saknat en Inkubator som ger möjlighet för studenter och unga att 

vägledas mot att driva bolag efter utbildning. Denna är under uppstart och målet är att skapa en 

naturlig mötesplats för Bodens kreativa entreprenörer och de som går Indiespelutvecklings ut-

bildningen. 

Verksamhetsuppdrag 

Verksamhetsidé 

Bolaget skall initiera och driva utvecklingsfrågor i syfte att främja tillväxt i Bodens kommun. 

Bolaget ska vidare arbeta med företagsetableringar, organisationsutveckling för företag, utbild-

ningsverksamhet inom företagsfrågor, bedriva fastighetsförvaltning och uthyrning av lokaler 

samt äga aktier och andelar. 
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Bolagets syfte är att, med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip, 

främja utveckling och tillväxt i Bodens kommun. Arbetet ska bedrivas i nära samverkan mellan 

kommun, näringsliv, myndigheter och organisationer. 

Verksamhetsplanering 

Målsättningen är att initiera och ge förutsättningar till synergier mellan elintensiva, "gröna" och 

kreativa näringar. 

BUAB ska skapa medvetenhet och förståelse för lokala företag angående de möjligheter och 

behov etableringarna kommer att medföra. 

Inom våra prioriterade områden kommer vi aktivt verka för opinionsbildningen genom påverkan 

i form av lobbying och PR.  

Etableringsarbete 

Bolaget kommer under 2018 att fortsätta arbeta med och utveckla AF1-området, Svartbyn och 

Boden Business Park för etableringar inom elintensiv industri, KKN, miljöteknik och angränsan-

de näringar. 

Arbetet mot datacenter fortsätter med de tre fokusområdena megadatacenter, HPC (high perfor-

mance computing) och blockchain.  

Satsningen på övrig elintensiv verksamhet ska utvecklas. I Svartbyn fortgår arbetet med att förbe-

reda markområden och infrastruktur i samarbete med Vattenfall och Bodens kommun för att 

kunna etablera fler elintensiva verksamheter än datacenter. Vi kommer driva påverkan för ut-

byggnad av Svartbyns transformeringskapacitet, då time to market är centralt i vårt erbjudande. 

Införsäljningsarbetet kommer att bedrivas proaktivt uppsökande. Fokusmarknaden för datacenter 

och övrig elintensivindustri är Europa, Asien och USA.  Som en del i digitaliseringsarbete och 

synliggörandet av vårt arbete kommer vi att ha en blockchain konferens på våren 2018, vilken 

därefter ska bli ett årligt event. 

Bolaget är en part i arbetet med att stärka det regionala tillväxtarbetet inom områdena inward 

investment via engagemang i Invest in Norrbotten. Utöver detta sker etableringsarbetet i nära 

samverkan med samhällsbyggnadskontoret, Bodens Energi, Vattenfall och the Node Pole. Sam-

verkan sker även med våra grannkommuner och vårt lokala näringsliv. Vi arbetar även med spel-

industrins företrädare i Stockholm för att åstadkomma en breddning av denna spelindustri. 

Miljöteknik 

Under 2018 ska det tas fram en plan för hur utvecklingen inom miljötekniksektorn ska se ut, med 

hänsyn tagen till BCC, marknadsaktörer och kommunens mål.  

Digitalisering, Kulturella & Kreativa näringar – KKN 

Arbetet ska intensifieras med målsättning att bli den naturliga mötesplatsen för film, musik, spel 

och andra kreativa näringar. Det sker genom att etablera en innovationsdriven tillväxt genom 

inkubatorn Go Business samt fördjupat samarbete med Arctic Business Incubator (ABI) samt 

nära samverkan med den resurs för musikvideoproduktion som skall startas upp under året. 

En annan del i uppdraget är att medverka till ökat intresse för spelutveckling genom att förbere-

da, etablera och utveckla en plattform för spelindustri i kommunen via organisationen Arctic 

Game Lab där Bodens Kommun deltar som medfinansiär. Utbildningsmässigt förväntas den 

befintliga utbildningen utökas med fler utbildningar inom spelutveckling. 
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Målsättningen är att etablera spelbolag på plats vid Boden Business Park. Ett arbete är inlett med 

att profilera Boden Business Park mot ”Women in Games” under hösten 2017. Ett antal aktivite-

ter för ”Women in Games” är planerade att genomföras under våren 2018 med en final i juni 

2018. 

Boden Science City 

Bolaget har fått ett uppdrag från Boden Kommun att utveckla Boden Science City konceptet.  

Målet är att bygga upp ett ”Boden Science City” med syfte att skapa utveckling i och mellan de 

prioriterade arbetsområdena digitalisering, KKN, elintensiv industri och miljöteknik tillsammans 

med de av kommunen identifierade utvecklingsområdena besöksnäring och hästnäring.  

Detta sker genom etablering av nya företag, tillskapande av utbildningar och skapande av öppna 

mötesplatser och arenor för innovativa entreprenörer. En del i konceptet är att utveckla Boden 

Business Park till en innovativ mötesplats.  

Ett samarbete med Luleå-, Piteå- och Skellefteå Science Parks har inletts och kommer även att 

ske i nära samarbete med kommunledningskontoret och innovativa företag/personer i Boden.  

Boden Science City är numera medlemmar i SISP, Swedish Incubators and Science Parks, vilket 

öppnar vägarna till ett stort nätverk av andra innovationsdrivna utvecklingsmiljöer. 

Boden Business Park 

Boden Business Park skall utvecklas till en öppen innovativ mötesplats där konferensanläggning-

en och restaurangen är navet för parkens fasta och tillfälliga gäster. BBP ska vara en plats för 

företag att etablera sig, med möjlighet till att växa. 

Företagsparken ska ha en mix av hyresgäster som stimulerar till utveckling och innovation. Arbe-

tet med att attrahera nya hyresgäster verksamma inom de tillväxtområden som pekats ut av Bo-

dens kommun pågår parallellt med det övriga arbetet.  

Vi kommer aktivt driva event och skapa arenor för människor att mötas inom specifika ämnes-

områden, för att attrahera nyckelpersoner och företag inom ett visst verksamhetsområde ex 

blockchain, miljöteknik eller nischer inom kreativa näringar.  Det kan handla om gamejams, 

tematiska konferenser, hackathons med mera. 

Idag är Boden Business Park fullt uthyrd och ett planeringsarbete för möjlig expansion är påbör-

jat. 

Bodens Utvecklings roll i Bodens kommunföretag 

Det ekonomiska utfallet för de delar av Bodens Kommunkoncernen som har samarbetat med 

Bodens Utveckling AB kring etableringarna är stort framförallt för Bodens Energi Elnät AB. 

Med hänsyn tagen till att Bodens Utveckling AB skall bära sina egna kostnader så måste en er-

sättnings modell för det nedlagda arbetet som bolaget gör utarbetas. Det ekonomiska utfallet på 

det arbete som Bodens Utveckling utför tillfaller i huvudsak övriga delar i Boden Kommunkon-

cern. 
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Budget 

Bokslut Prognos Budget

Resultaträkning 2016 2017 2018

Rörelsens intäkter 13 558 13 864 18 537

Rörelsens kostnader -14 517 -13 404 -14 622

Avskrivningar -1 348 -2 200 -2 395

Rörelsens resultat -2 307 -1 740 1 520

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader -139 -213 -220

Resultat efter finansiella pos -2 446 -1 953 1 300

Resultat före skatt -2 446 -1 953 1 300

Nettoinvesteringar 7 994 24 975 0

Budgeten för 2018 bygger på intäktssidan på i stort de kontrakt som finns tecknade med kunder 

och pågående diskussioner om etableringar.  

Verksamhetsfakta 

Bokslut Prognos Budget

2016 2017 2017

Nettoomsättning, tkr 13 558 13 864 18 537

Kassalikviditet, % 129

Soliditet, % 8
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Stiftelsen BodenBo 

Verksamhetsuppdrag 

Stiftelsen Bodenbos ändamål är att främja bostadsförsörjningen i Bodens kommun. Det ska ske 

genom ett brett utbud som väl matchar de individuella kraven på boendemiljö, pris, service och 

standard. Stiftelsen arbetar med att ständigt förbättra och utveckla fastighetsbeståndet inom ra-

marna för långsiktigt hållbara lösningar 

Verksamhetsplanering 

Stiftelsen avser under 2018 att bedriva fastighetsförvaltning med samma ambitionsnivå som för 

år 2017. Under förutsättning att stiftelsen i årets hyresförhandlingar blir kompenserad för taxe- 

och avgiftshöjningar kommer nivån för reparationer och underhåll att vara kvar på 30 miljoners-

nivån.  

Stiftelsen avser att under 2018 avsluta samt påbörja lokalkonverteringar som leder till ca 40 nya 

lägenheter. Stiftelsen avser att under 2018 påbörja produktionen av ett SABO Kombohus Mini 

bestående av 32 lägenheter. 
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Budget 

Bokslut Prognos Budget

Resultaträkning 2016 2017 2018

Rörelsens intäkter 130 593 131 423 128 935

Rörelsens kostnader -100 934 -105 461 -105 517

Avskrivningar -8 716 -14 000 -16 500

Rörelsens resultat 20 943 11 962 6 918

Finansiella intäkter 65 107 100

Finansiella kostnader -10 112 -7 200 -6 000

Resultat efter finansiella pos 10 896 4 869 1 018

Resultat före skatt 10 896 4 869 1 018

Nettoinvesteringar 0 0 0

 

Verksamhetsfakta 

Bokslut Prognos Budget

2016 2017 2017

Nettoomsättning, tkr 130 593 131 423 128 935

Kassalikviditet, % 159

Soliditet, % 23

 

 



        

    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunledningsförvaltningen,  

Ekonomikontoret 

 


