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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 att successivt 

stiga under planperioden. 

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

2012 2013 2014

Rörelsens intäkter - - -

Rörelsens kostnader -679 -708 -1 215

Avskrivningar - - -

Rörelsens resultat -679 -708 -1 215

Finansiella intäkter 135 60 50

Finansiella kostnader -4 069 -3 782 -4 700

Resultat efter finansiella poster -4 613 -4 430 -5 865

Koncernbidrag, erhållna 7 300 7 000 8 400

Koncernbidrag, givna -2 500 -2 500 -2 500

Resultat före skatt 187 70 35

Budget
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Arenabolaget i Boden AB 

Planeringsförutsättningar 

Arenabolaget i Boden AB förvaltar och driver idrottsanläggningen Boden Arena. 

Bolaget inriktar sig på att vara lokaluthyrare och anläggningen innefattas av både 

in- och utomhusytor. Bolagets finansieras i huvudsak genom koncernbidrag och 

resten genom uthyrning av anläggningens lokaler och utomhusytor. Anläggning-

ens tillgängliga ytor hyrs antingen ut årsvis eller för korttidsuthyrning.   

Bolaget är inte själva arrangörer, utan söker samarbete med andra arrangörer som 

anordnar mässor och events på anläggningen. 

Verksamhetsplanering 

Verksamhetsidé 

Arenabolaget i Boden Ab ska genom sin verksamhet verka för utveckling av 

Bodens till en attraktiv kommun, genom att marknadsföra Boden som en mötes-

plats för konferenser, mässor, konserter, nöjen och idrottsevenemang. Samt att 

stärka Boden som arrangemangs- och eventstad.   

Bolaget ska hyra ut fotbollsplan och sporthall för att tillgodose kultur- och fri-

tidslivets behov av lokaler. Ambitionen är att även fortsättningsvis erbjuda en 

toppmodern anläggning till förmånlig taxa. 

Ur miljösynpunkt ska bolaget verka för en långsiktig och hållbar utveckling och 

ha en god ekonomisk hushållning och nyttja sina resurser effektivt. Bolaget har 

även en roll i folkhälsoarbetet när det gäller att skapa möjligheter för kommu-

nens invånare att vara fysiskt aktiva.  

Planerad verksamhet och aktiviteter 

Utifrån ägardirektivet skall bolaget verka för att marknadsföra Bodens som en 

mötesplast för mässor och events. Genom att bolaget inte själva är arrangörer 

samarbetar man med andra arrangörer som kommer att driva mässor och events 

på anläggningen. Inplanerade mässor kommande året är Livet leker och Ma-

skinsmässan Load up North. Under våren kommer även en loppmarknad att hål-

las på anläggningens område.  

För att uppfylla fritidslivets behov av lokaler kommer bolaget under året att hyra 

ut fotbollsplan och sporthall till föreningar i handboll, fotboll och innebandy.  
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Budget 

Bokslut Prognos

2012 2013 2014

Rörelsens intäkter 7 877 6 474 9 055

Rörelsens kostnader -10 604 -9 128 -11 312

Avskrivningar -148 -149 -139

Rörelsens resultat -2 875 -2 803 -2 396

Finansiella intäkter 19 1 -

Finansiella kostnader -46 -30 -70

Resultat efter finansiella poster -2 902 -2 832 -2 466

Koncernbidrag, erhållna 2 500 2 500 2 500

Koncernbidrag, givna

Resultat före skatt -402 -332 34

Budget
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Bodens 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. 

Priset på el, som under 2013 legat något under 2012, beräknas vara marginellt 

högre för 2014. Kvotplikten på el stiger till 14,2 % från 13,5 %. 

Avgifterna för överliggande nät minskar. För elproduktionen i minikraftstatio-

nerna har rätten till elcertifikat upphört från och med 2013, vilken innebär rejält 

minskade intäkter. 

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 

Elhandeln beräknas oförändrad för 2014 med en elförsäljning om 182 (182) 

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.  

Elproduktionen i minikraftverken styrs av tillgången på vatten. För 2012 var vat-

tentillgången mycket god och produktionen kom upp i rekordhöga 27 GWh. För 

2014 beräknas minikraften producera 21 (21) GWh, vilket är oförändrat jämfört 

med 2013. Priset på el beräknas vara marginellt högre än för 2013.  

Rätten till elcertifikat har upphört från och med 2013 vilket innebär ett intäkts-

bortfall på 5 Mkr för 2013 och framåt. 

Energiproduktionen i fjärrvärmeverket bedöms, efter de senaste årens kraftiga 

utbyggnad av fjärrvärmenätet, stabilisera sig på en nivå om cirka 320-340 GWh 

beroende på temperatur och uppvärmningsbehov. Elproduktionen beräknas ligga 

runt 27 GWh med normal tillgänglighet i anläggningen. 
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Driftkostnaden för produktionsanläggningen kommer att öka för kommande år 

beroende på att anläggningarna blir mer slitna och i behov av ett mer omfattande 

underhåll. Slitaget innefattar såväl pannor som tillhörande hjälpsystem. 

Efter de senaste årens kraftiga utbyggnad av fjärrvärmenätet har det långsiktiga 

underhållet av befintliga kulvertsystem fått stå tillbaka. Ett utbyte av strategiskt 

viktiga kulvertsträckor byggda på 70-talet har därför påbörjats. Ett arbete som 

kommer att fortsätta under de närmaste åren. 

För 2014 görs ingen justering av fjärrvärmetaxan. För 2015 och framåt räknas 

med mindre, årliga taxejusteringar, motsvarande den årliga kostnadsökningen. 

När det gäller fjärrvärmetaxan har Bodens Energi den näst lägsta taxan i landet. 

Ser man bara till energibolag med egen produktion av fjärrvärme har Boden den 

lägsta. 

Elnättaxan räknas upp med 1,5 % för 2014 för att täcka kostnadsökningar. 

Koncernen arbetar löpande med att förbättra leveranssäkerheten, både vad gäller 

fjärrvärme och elnät. 

Budget 

Bokslut Prognos

2012 2013 2014

Rörelsens intäkter 367 973 374 333 373 788

Rörelsens kostnader -254 466 -262 491 -264 907

Avskrivningar -51 551 -49 893 -53 924

Rörelsens resultat 61 956 61 949 54 957

Finansiella intäkter 895 601 500

Finansiella kostnader -9 966 -10 786 -10 436

Resultat efter finansiella poster 52 885 51 764 45 021

Koncernbidrag, erhållna -7 300 -7 000 -8 000

Koncernbidrag, givna

Resultat före skatt 45 585 44 764 37 021

Budget
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Verksamhetsfakta 

Mål enligt Bokslut Budget Budget

ägardirektiv 2012 2013 2014

Abonnemang, antal fjärrvärme 4 073 4 116 4 200

Antal eldistribution 16 057 16 150 15 150

Energiomsättning, elkraft GWh 265 275 273

Fjärrvärme, GWh 338 322 332

Elproduktion, GWh 56 47 48

Kassalikviditet, % 161

Soliditet, % > 35 % 39

Räntabilitet på justerat eget kapital 7
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Boden Utveckling AB 

Planeringsförutsättningar 

Omvärldsanalys 

Bodens kommun är sedan 2012 delägare i North Sweden Datacenter Location 

AB (The Node Pole) tillsammans med Luleå kommun, Piteå kommun, Norrbot-

tens Läns Landsting och Luleå Näringsliv AB. Syftet med bolaget är att ta vara 

på kring effekterna av Facebooks etablering i regionen.  

Boden har utmärkta förutsättningar för datacenter etableringar med hänsyn tagen 

bl a till det geografiska läget, den uppbyggda infrastrukturen och tillgången på 

elektricitet.  

Bodens kommun profilerar sig som en miljö kommun med ett näringsliv som 

ligger i framkant av utveckling inom energi området. Bodens kommun är deläga-

re i Future Eco AB tillsammans med sex andra  bolag. Bolagets verksamhets ide 

är följande: ” Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva uppdragsverk-

samhet inom teknisk utveckling på miljöteknikområdet och därmed förenlig 

verksamhet”. 

 

Bodens kommun har genom sitt delägarskap i Future Eco tagit en position för att 

ytterligare utveckla sin miljöprofil. 

 

En bransch på snabb framväxt i Bodens kommun är besöksnäringen bla genom 

den enorma genomslags kraft som Treehotel AB har haft som ett världsunikt 

besöksmål. 

 

Förutsättningarna för en fortsatt expansion är goda om ett koncentrerat arbete för 

en fortsatt expansion sker både hos företagen, besöksnäringsorganisationer och 

offentliga aktörer. 

 

Verksamhetsplanering 

Verksamhetside 

Bodens Utvecklings AB:s  vision är att inom tio år utveckla Boden till en av lan-

dets attraktivaste etableringsorter där företagen känner sig välkomna och har ett 

starkt stöd i sitt företagande.     
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Verksamhetsuppdrag 

Bolaget skall initiera och driva utvecklingsfrågor i syfte att främja tillväxt i Bo-

dens kommun. Bolaget ska vidare arbeta med företagsetableringar, organisa-

tionsutveckling för företag, utbildningsverksamhet inom företagsfrågor, bedriva 

fastighetsförvaltning och uthyrning av lokaler samt äga aktier och andelar. 

Bolagets syfte är att, med iakttagande av kommunal likställighets- och självkost-

nadsprincip, främja utveckling och tillväxt i Bodens kommun. Arbetet ska bedri-

vas i nära samverkan mellan kommun, näringsliv, myndigheter och organisatio-

ner. 

Planerad verksamhet 

Bolaget kommer under 2014 att arbeta med att utveckla det sk AF1 område för 

datacenter etableringar och övriga industrietableringar. Arbetet med att etablera 

Datacenter på AF 1 området kommer att fortsätta med ytterligare ett fokus områ-

de, förutom megadatacenter, kommer även de sk colocation marknaden att bear-

betas. Arbetet kommer att bedrivas proaktivt uppsökande. Fokus marknaden för 

datacenter företagen finns både i Europa och USA. 

Bolaget är en part i arbete med att stärka det regionala tillväxtarbetet inom områ-

dena inward investment, utveckling av den regional datacenter strategin samt 

projektet Cloudberry ( projektägare CDT). 

En annan tydlig målgrupp är företag som jobbar inom gruvindustrin som ur 

kompetens, arbetskraft och logistiksynpunkt har stora fördelar av att välja Boden 

som etableringsort. En första etablering har skett genom att PON/Caterpillar 

bygger sin CRC (component rebuild center) anläggning på området. Hästkraft 

två är en annan del av näringslivet som bolaget kommer att ha som samordnings 

och  utvecklingsområde. 

I nära samarbete med miljösektorn och besöksnäringen kommer ett arbete att 

sättas igång för att stötta utveckling som sker inom miljösektorn och besöksnär-

ingen i syfte att utveckla dessa näringar. 
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Budget 

Bokslut Prognos

2012 2013 2014 2015 2016

Rörelsens intäkter 0 3 850 4 821

Rörelsens kostnader -4 -1 709 -4 105

Avskrivningar -300 -1200

Rörelsens resultat -4 1 841 -484 0 0

Finansiella intäkter 7

Finansiella kostnader -277 -1 080

Resultat efter finansiella poster 3 1 564 -1 564 0 0

Aktierägartillskott

Koncernbidrag, erhållna 1 564

Koncernbidrag, givna -1 564

Resultat före skatt 3 0 0 0 0

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0

Budget/plan
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Stiftelsen BodenBo 

Verksamhetsplanering 

Verksamhetsidé 

Stiftelsen Bodenbos ändamål är att främja bostadsförsörjningen i Bodens kom-

mun, vilket skall fullgöras genom att Stiftelsen erbjuder ett tryggt och prisvärt 

boende med ett brett utbud av hyreslägenheter. Stiftelsen Bodenbo värnar om 

sina hyresgäster och är ett bostadsföretag där de boende bereds möjlighet till en 

nära kontakt med sin hyresvärd samt ges tillfälle att aktivt vara med och påverka 

sitt boende och dess närmiljö. 

Planerad verksamhet och aktiviteter 

För år 2014 kommer målsättningen att vara fortsatt underhåll och förädling av 

befintligt fastighetsbestånd samt upprätthålla och vidareutveckla en effektiv och 

god förvaltning. 

Avseende kapitalförvaltningen kommer ett aktivt helhetsgrepp tas parallellt med 

fortsatt tillämpning av räntederivat. 

I och med årsskiftet 2013/2014 träder de nya redovisningsreglerna för kompo-

nentredovisning, K3, i kraft vilka implementeras i verksamheten. 
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Budget 

Bokslut Bokslut

2012 2013 2014 2015 2016

Rörelsens intäkter 115 619 120 075 121 000

Rörelsens kostnader -83 017 -96 348 -89 780

Avskrivningar -8138 -7986 -15500

Rörelsens resultat 24 464 15 741 15 720 0 0

Finansiella intäkter 491 590 300

Finansiella kostnader -14 520 -13 901 -14 600

Resultat efter finansiella poster 10 435 2 430 1 420 0 0

Aktierägartillskott

Koncernbidrag, erhållna

Koncernbidrag, givna

Resultat före skatt 10 435 2 430 1 420 0 0

Nettoinvesteringar 2 060 1 591 17 565 0 0

Budget/plan
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Verksamhetsfakta 

Mål enligt Bokslut Bokslut Budget

ägardirektiv 2012 2013 2014

Lägenheter, antal 2 043 2 021 2 030

- Vakansgrad På sikt < 4 % 4 2 2

- Yta, m
2

133 814 132 558 132 558

Lokaler, antal 39 47 47

- Yta, m
2

11 603 11 249 11 249

Kassalikviditet, % 77 187 182

Soliditet, %  > 10 % 25 25 25

Resultatet, tkr 10 435 2 430 1 420

Lånevolym, bindningstider 413 818 413 090 412 362

Kortare än ett år, % av total lånevolym 88 88 88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunledningsförvaltningen, Ekonomikontoret 

961 86 Boden 


