
        

    
    
 

 

 

Verksamhetsplan 

2017 

Bolagen och Stiftelsen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 

2 

 

 

Innehållsförteckning 

Bodens Kommunföretag AB 3 

Planeringsförutsättningar 3 
Verksamhetsuppdrag/idé 3 
Verksamhetsplanering 3 
Budget 3 
Verksamhetsfakta 4 

Boden Arena Fastighets AB 5 

Planeringsförutsättningar 5 
Verksamhetsuppdrag/idé 5 
Verksamhetsplanering 5 
Budget 5 
Verksamhetsfakta 6 

Boden Event AB 7 

Planeringsförutsättningar 7 
Verksamhetsuppdrag/idé 7 
Verksamhetsplanering 7 
Budget 7 
Verksamhetsfakta 8 

Boden Energi AB 9 

Planeringsförutsättningar 9 
Verksamhetsuppdrag 9 
Verksamhetsidé 9 
Verksamhetsplanering 9 
Budget 10 

Boden Utveckling AB 11 

Planeringsförutsättningar 11 
Verksamhetsuppdrag 11 
Verksamhetsplanering 12 
Budget 13 
Verksamhetsfakta 13 

Stiftelsen BodenBo 14 

Verksamhetsuppdrag 14 
Verksamhetsplanering 14 
Budget 14 



Bolagen och Stiftelsen  

3 

 

 

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 verksamhet 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

2015 2016 2017

Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader -1 282 -3 425 -2 279

Avskrivningar

Rörelsens resultat -1 282 -3 425 -2 279

Finansiella intäkter 1 228 428 439

Finansiella kostnader -3 275 -2 322 -2 394

Resultat efter finansiella poster -3 329 -5 319 -4 234

Aktierägartillskott

Koncernbidrag, erhållna 5 650

Koncernbidrag, givna -2 050

Resultat före skatt 271 -5 319 -4 234

Nettoinvesteringar 0 0 0

Budget

 

Rörelsens kostnader beräknas i prognosen bli högre än årets budget på 2,2 mkr genom ökade 

kostnader för marknadsföringsstöd till kommunens elitlag. Bolaget har även haft två engångsbi-

drag till ett elitserielags elitsatsning och till författar- och litteraturmässan.  
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Budgeten 2017 utgår från redan befintliga avtal och räknar inte med några extra engångsbidrag. 

Kostnaderna budgeteras därav lägre än prognosen 2016. Det fortsatta låga ränteläget beräknas ge 

fortsatta låga finansiella intäkterna och kostnaderna.  

 

Verksamhetsfakta 

Bokslut Prognos Budget

2015 2016 2017
Kassalikviditet % 598 581 581

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

2015 2016 2017

Rörelsens intäkter 4 819 4 734 4 396

Rörelsens kostnader -4 481 -4 909 -4 509

Avskrivningar -1269 -1279 -1279

Rörelsens resultat -931 -1 454 -1 392

Finansiella intäkter 0 0 0

Finansiella kostnader -972 -433 -437

Resultat efter finansiella poster -1 903 -1 887 -1 829

Aktierägartillskott

Koncernbidrag, erhållna 2 000

Koncernbidrag, givna

Resultat före skatt 97 -1 887 -1 829

Nettoinvesteringar 0 0 0

Budget

 

 

 

 

I prognosen för helåret beräknas rörelsens resultat efter finansiella poster bli - 1,9 mkr.  
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I budgeten 2017 beräknar bolaget ett resultat efter finansiella poster på  -1,8 mkr. Det 

fortsatta låga ränteläget har bidragit till att de finansiella kostnaderna beräknas ligga på 

samma låga nivå.   

 

Verksamhetsfakta 

Bokslut Prognos Budget

2015 2016 2017

Omsättning 188 195 199

Kassalikviditet % 251 254 266

Soliditet % 41 44 45  
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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 

Utifrån ägardirektivet verkar bolaget för att marknadsföra Bodens som en mötesplats för mässor 

och events. Bolaget arrangerar i samarbete med andra aktörer arrangemang i kommunens anlägg-

ningar.  

Beslutade  och planerade arrangemang för  2017 är Load up North. I övrigt förväntar sig bolaget 

att arrangera flertala arrangemang på uppdrag av bland annat Bodens Kommun.  

Budget 

Bokslut Prognos

2015 2016 2017

Rörelsens intäkter 1 503 2 719 550

Rörelsens kostnader -1 552 -2 712 -365

Avskrivningar -3 -7 -7

Rörelsens resultat -52 0 178

Finansiella intäkter 2 0 0

Finansiella kostnader -2 0 0

Resultat efter finansiella poster -52 0 178

Aktierägartillskott

Koncernbidrag, erhållna 50 0 0

Koncernbidrag, givna

Resultat före skatt -2 0 178

Nettoinvesteringar 0 0 0

Budget

 

I prognosen för helåret beräknar bolaget att göra ett noll resultat. I budgeten för 2017 utgår bola-

get från beslutade och planerade arrangemang och räknar på ett resultat på 178 tkr.  
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Verksamhetsfakta 

Bokslut Prognos Budget

2015 2016 2017

Omsättning 188 195 199

Kassalikviditet % 251 254 266

Soliditet % 41 44 45  
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Boden Energi AB 

Planeringsförutsättningar 

Energiomsättningen påverkas, förutom av temperaturen, av kundrörlighet (el) och av nyanslut-

ningar till fjärrvärme och elnät (nätomsättning). Budgeten utgår från ett normalår när det gäller 

temperaturen samt en uppskattning av kunder och anslutningsgrad. 

Marknaden bedömer att priset för el stiger med cirka 7 öre per kWh till ett medelspotpris om 

cirka 33 öre per kWh. Kvotplikten för så kallad grön el stiger från 23,1 % till 24,7 %. 

Nätomsättningen i elnätet förblir oförändrad, 424 GW.  

Verksamhetsuppdrag 

Verksamhetsidé 

Bodens energi är en distributör och producent av fjärrvärme och el, samt ägare av infra-

struktur för fjärrvärme, el och fiber. Bodens Energi ska med affärsmässighet, långsiktig-

het, seriositet och starkt engagemang i samhällsutvecklingen vara det naturliga valet för 

Bodensaren. Kundernas förväntningar ska alltid kunna överträffas – även över tid. 

Verksamhetsplanering 

Elhandeln förväntas öka, volymmässigt, från 199 till 201 GWh. Omsättningen i elnätet förblir 

oförändrad, och förhoppningen är att den sänkta energiskatten för elintensiva datacenter ska ge 

nyetableringar. För bolaget är det en förutsättning för att få avkastning på gjorda investeringar.  

Energimarknadsinspektionen anser att bolaget har en effektiviseringspotential och måste förbättra 

kvaliteten, dvs tillgängligheten för kunderna.  

Elproduktion och produktion av fjärrvärme beräknas följa 85 % av ett normalår. Tillgången och 

prisnivån på avfall är fortsatt god.  

Under hösten 2016 har Mark- och miljödomstolen beslutat om ett nytt miljötillstånd och styrel-

sen har den 16 november beslutat om investering i en ny kraftvärmepanna. Investeringen plane-

ras tas i bruk 2019. 
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Budget 

Bokslut Prognos

2015 2016 2017

Rörelsens intäkter 365 789 355 658 352 320

Rörelsens kostnader -230 337 -236 525 -235 354

Avskrivningar -58476 -61078 -60921

Rörelsens resultat 76 976 58 055 56 045

Finansiella intäkter 307 167 343

Finansiella kostnader -6 535 -4 998 -11 793

Resultat efter finansiella poster 70 748 53 224 44 595

Aktierägartillskott

Koncernbidrag, erhållna

Koncernbidrag, givna -5 200 -6 000 -8 000

Resultat före skatt 65 548 47 224 36 595

Nettoinvesteringar 80 690 49 190 459 390

Budget

 

 

Fjärrvärmepriset förblir oförändrat 2017, medan elnätsavgiften höjs med 8 %. Inför investeringen 

i ny kraftvärmepanna så har bolaget sedan 2011 årligen amorterat, totalt 191 Mkr 

Verksamhetsfakta 

 

Bokslut Budget Budget

2015 2016 2017

Energiomsättning

- Elkraft, GWh 191 199 201

- Fjärrvärme, GWh 243 266 259

- Elproduktion, GWh 45 45 45
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Boden Utveckling AB 

Planeringsförutsättningar 

Bodens kommun är sedan 2012 delägare i North Sweden Datacenter Location AB (The 

Node Pole) tillsammans med Luleå kommun, Piteå kommun, Norrbottens Läns Lands-

ting och Luleå Näringsliv AB. Syftet med bolaget är att ta vara på kring effekterna av 

Facebooks data center etablering i regionen. Vattenfall och Skellefteå Kraft har under 

hösten 2016 förvärvarat North Sweden Datacenter Location AB genom köp av aktierna 

från respektive delägare. Genom förvärvet så säkras sälj och marknadsorganisationen 

för den utökade regionen under åren 2017 till 2019. 

Målet för den nya organisationen är att marknadsföra och utveckla hela norra Sverige 

såsom den självklara etableringsplatsen för globala verksamheter med krav på stabil 

tillgång till hållbar energi. 

För Bodens Utveckling och Boden kommun innebär det ytterligare potential för etable-

ringar av elintensivindustri. 

Boden har utmärkta förutsättningar för datacenter etableringar och annan elintensiv in-

dustri med hänsyn tagen bl a till det geografiska läget, den uppbyggda infrastrukturen 

och tillgången på elektricitet.  

Datacenterbranschen har fortfarande en mycket stor tillväxt potential. Potentialen för 

övrig elintensiv industri är för Bodens del större än för Datacentermarknaden. Potentia-

len blir möjlig utav kombinationen av bra grundförutsättningar för elintensiva verksam-

heter och konkurrenskraftiga skattenivåer gentemot andra länder och industrier: 

Under 2016 har Hydro66 fortsatt att investera i sin anläggning och en ny etablering har 

skett av Gogreenhost AB som en följd av konkursen i KNC. Arbetet med att stärka Bo-

den som etableringsplats har fortsatt genom en riktad marknadsinsats mot den tyska 

marknaden. 

Verksamhetsuppdrag 

Bodens Utvecklngs AB:s  vision är att inom tio år utveckla Boden till en av landets at-

traktivaste etableringsorter där företagen känner sig välkomna och har ett starkt stöd i 

sitt företagande.     

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

kommun. Bolaget ska vidare arbeta med företagsetableringar, organisationsutveckling 

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 självkostnads-

princip, främja utveckling och tillväxt i Bodens kommun. Arbetet ska bedrivas i nära 

samverkan mellan kommun, näringsliv, myndigheter och organisationer. 
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Verksamhetsplanering 

Datacenter/elintensivindustri 

Bolaget kommer under 2017 att arbeta med att utveckla det sk AF1 området och  Boden 

Business Park för datacenter etableringar och övriga industrietableringar. Arbetet med 

att etablera Datacenter på AF1 området och Boden Business Park kommer att fortsätta 

med de tre fokusområdena megadatacenter, den sk co-location  och blockchain markna-

den. För närvarande är vårt fokus inriktat på att teckna avtal med en eller flera nya hy-

resgäster till hangarerna. 

Satsningen på övrig elintensiv verksamhet påbörjades hösten 2014 och avsikten är att 

under 2017-2018 förbereda markområden och infrastruktur i samarbete med Vattenfall 

och Bodens kommun för att vara färdig att kunna etablera fler elintensiva verksamheter 

än datacenter. 

Etableringsarbetet sker i nära samarbete med samhällsbyggnadskontoret på Bodens 

Kommun. En avgörande faktor för att nya etableringar skall ske är ett nära samarbete 

med Bodens Energi AB och Vattenfall.  

Införsäljningsarbetet kommer att bedrivas proaktivt uppsökande. Fokusmarknaden för 

datacenter och övrig elintensivindustri är Europa, Asien och USA. 

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

inward investment via engagemang i Invest in Norrbotten. 

Boden Science City 

Bolaget har fått ett uppdrag från Boden Kommun att utveckla Boden Science City kon-

ceptet.  

Målet är att bygga upp ett ”Boden Science City” med syfte att skapa utveckling i digital 

och kreativa näringar samt miljöteknik. Detta sker genom etablering av nya företag, 

utveckling av befintliga samt skapa mötesplatser för dessa företag. 

En del i konceptet är att utveckla Boden Business Park till en innovativ mötesplats.  

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

förbereda, etablera och utveckla en plattform för spelindustri i kommunen via 

organisationen Arctic Game Lab där Bodens Kommun deltar som medfinansiär. Arbete 

kring etablering av E-sport Arena i projektet BODA (Boden Open Digital Arena) ingår 

också i uppdraget.  

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

även att ske i nära samarbete med kommunledningskontoret i Bodens kommun och in-

novativa företag/personer i Boden.  

Boden Business Park 

Boden Business Park skall utvecklas till en modern konferensanläggning med den se-

naste tekniken och en plats för företag att växa.  
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Företagsparken ska ha en mix av hyresgäster som stimulerar till utveckling och innova-

tion. Arbetet med att attrahera nya hyresgäster verksamma inom de tillväxtområden som 

pekats ut av Bodens kommun pågår parallellt med det övriga arbetet. 

Det ekonomiska utfallet för de delar av Bodens Kommunföretagskoncernen som har 

samarbetat med Bodens Utveckling AB kring etableringarna är stort framförallt för Bo-

dens Energi Elnät AB. Med hänsyn tagen till att Bodens Utveckling AB skall bära sina 

egna kostnader så måste en ersättnings modell för de nedlagda arbetet som bolaget gör 

utarbetas. Det ekonomiska utfallet på det arbete som Bodens Utveckling utför tillfaller i 

huvudsak övriga delar i Boden Kommunföretagskoncernen. 

Budget 

Bokslut Prognos

2015 2016 2017

Rörelsens intäkter 19 764 14 140 12 424

Rörelsens kostnader -16 251 -12 400 -11 241

Avskrivningar -1245 -1276 -2208

Rörelsens resultat 2 268 464 -1 025

Finansiella intäkter 13

Finansiella kostnader -219 -150 -270

Resultat efter finansiella poster 2 062 314 -1 295

Koncernbidrag, erhållna

Koncernbidrag, givna

Resultat före skatt 2 062 314 -1 295

Nettoinvesteringar 0 0 0

Budget

 

 

 

Budgeten för 2017 har minskande intäkter jämfört med föregående år beroende hyres-

bortfall på Hangarerna. Under 2017 beräknas nya hyresgäster att tillkomma. Av den 

totala budgeten så är ca 9 000 tkr nuvarande intäkter på årsbasis.  

Verksamhetsfakta 

Bokslut Prognos Budget

2015 2016 2017

Kassalikviditet, % 110 92

Soliditet, % 7 7
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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 

Bodenbos har ett stort ansvar mot både sina befintliga kunder men även mot framtida kunder. 

Bodenbo kommer därför att under 2017 att kraftfullt satsa på underhåll och reparationer av be-

fintliga fastigheter samtidigt som  ett antal lokaler och andra ytor kommer att omvandlas till ca 

40 lägenheter. Vidare avser Bodenbo att avveckla nuvarande bebyggelse i kvarteret Narcissen för 

att under 2018 uppföra ny bebyggelse i kvarteret. 

Efterfrågan på lägenheter i Bodenbos bestånd bedöms under överskådlig framtid som fortsatt 

mycket god. Flyttfrekvensen har nedgått från en extremnivå men är fortsatt mycket hög och kost-

sam för Bodenbo. 

Budget 

Bokslut Prognos

2015 2016 2017

Rörelsens intäkter 125 523 130 169 127 640

Rörelsens kostnader -101 435 -102 725 -100 663

Avskrivningar -20865 -16000 -16 945

Rörelsens resultat 3 223 11 444 10 032

Finansiella intäkter 331 5 125

Finansiella kostnader -11 171 -8 922 -8 280

Resultat efter finansiella poster -7 617 2 527 1 877

Aktierägartillskott

Koncernbidrag, erhållna

Koncernbidrag, givna

Resultat före skatt -7 617 2 527 1 877

Nettoinvesteringar 7 500 7 500 25 000

Budget

 

 

 

 



        

    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunledningsförvaltningen,  

Ekonomikontoret 

 


