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Bodens Kommunföretag AB 

Planeringsförutsättningar  

Den faktor i omvärlden som påverkar Bodens Kommunföretag AB är utvecklingen på 

finansmarknaden, då de störta kostnaderna i bolaget består av räntekostnader på lån från 

externa långivare. Räntenivån är fortfarande låga och beräknas att successivt stiga under 

de närmaste åren. 

Verksamhetsuppdrag 

Bodens Kommunföretag AB är Bodens kommuns moderbolag för de kommunala bola-

gen. Bolaget ska i nära samarbete med dotterbolagen främja tillväxt i Boden för att sä-

kerställa en positiv utveckling av bolagen i koncernen och då främst se till att insatserna 

samordnas på ett för koncernen optimalt sätt.  

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

med dotterbolagen utveckla bolagens verksamhet på ett för kommuninvånarna värde-

skapande sätt.  

Verksamhetsplanering 

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

utveckling 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. 
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Budget 

Bokslut Prognos Budget

2014 2015 2016

Nettoomsättning 0 0 0

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -1 208 -1 241 -1 246

Personalkostnader -18 -15 -10

Rörelseresultat -1 226 -1 256 -1 256

Finansiella intäkter 1 747 1 242 697

Finansiella kostnader -4 885 -3 285 -2 340

Resultat efter finansiella kostnader -4 364 -3 299 -2 899

Koncernbidrag till dotterbolag 2 500 2 500 2 750

Koncernbidrag täckning räntekostnader 4 600 3 500 3 000

Koncernbidrag, lämnade -2 500 -2 500 -2 750

Resultat före skatt 236 201 101

Skatt, uppskjuten -184

Årets resultat 52
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Boden Arena Fastighets AB 

Planeringsförutsättningar 

Bolaget förvaltar och äger Arenan och i nära samarbete med Bodens kommun säkerstäl-

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

till stor del av hyran från Bodens kommun.  

Verksamhetsuppdrag 

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

och föreningsliv och med beaktande av ekonomiska förutsättningar förvalta och sam-

ordna drift och skötsel av Arenan för en låg drift kostnad. Bolaget ska verka för att Are-

nan 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. Planerade underhåll för 2016 är att 

starta arbetet med att byta ut samtliga lysrör i sporthallen.  

Budget 

Bokslut Prognos

2014 2015 2016

Rörelsens intäkter 3 918 4 593 5 027

Rörelsens kostnader -1 556 -4 213 -5 196

Avskrivningar -1250 -1268 -1 268

Rörelsens resultat 1 112 -888 -1 437

Finansiella intäkter 1 007 0 0

Finansiella kostnader -1 884 -972 -679

Resultat efter finansiella poster 235 -1 860 -2 116

Aktierägartillskott

Koncernbidrag, erhållna 2 500 2 500

Koncernbidrag, givna

Resultat före skatt 235 640 384

Nettoinvesteringar 0 0 0

Budget
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Boden Event AB 

Planeringsförutsättningar 

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

verksamhet i Boden kommun. Önskemålen kommer från näringsliv, politiker och från 

kommunens medborgare vilket ligger till grund för den planerade verksamheten 2016. 

Verksamhetsuppdrag 

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 arrange-

mangs- och eventstad.  

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

arrangemang möjliggörs och verka för att kommunens anläggningar kan få et ökat nytt-

jande.   

Verksamhetsplanering 

Utifrån ägardirektivet verkar bolaget för att marknadsföra Bodens som en mötesplast för 

mässor och events. Genom ett lågt risktagande samarbetar bolaget med andra arrangörer 

för att anordna arrangemang i kommunens anläggningar.  

Planerade arrangemang under 2016 är UF-mässa, handbollsturnering, Boden Alive, 

författar och litteratur mässa, idrottsfest och en erotikmässa.  



Bolagen och Stiftelsen  

7 

 

 

Budget 

Bokslut Prognos

2014 2015 2016

Rörelsens intäkter 5 674 1 770 1 380

Rörelsens kostnader -8 032 -1 562 -1 573

Avskrivningar -107 -3 -8

Rörelsens resultat -2 465 205 -201

Finansiella intäkter 4 0

Finansiella kostnader -36 -2 -2

Resultat efter finansiella poster -2 497 203 -203

Aktierägartillskott 0

Koncernbidrag, erhållna 2 500 0 250

Koncernbidrag, givna

Resultat före skatt 3 203 47

Nettoinvesteringar 0 0 0

Budget
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Bodens Energi AB 

Planeringsförutsättningar 

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

nyanslutningar till fjärrvärme och elnät (nätomsättning). Budgeten utgår från ett nor-

malår när det gäller temperaturen samt en uppskattning av kunder och anslutningsgrad. 

Marknaden bedömer att priset för el stiger med cirka 3 öre per kWh till ett medelspot-

pris om cirka 23 öre per kWh. Kvotplikten för så kallad grön el stiger från 14,3 % till 

23,1 %. 

Avgifterna för överliggande nät ökar kraftigt liksom kostnaderna för förluster i elnätet.  

Investeringsnivån sjunker i koncernen för att möta en kommande investering i ny kraft-

värmepanna. Amorteringstakten förblir cirka 50 Mkr per år.  

Verksamhetsplanering 

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. 

Planerad verksamhet och aktiviteter 

Omsättningen i nätet beräknas öka till 580 (420)1 GWh, på grund av nyetableringar av 

datacenter. Samtidigt ökar kostnaden för abonnemang mot överliggande nät och kostna-

der för nätförluster. 

Energimarknadsinspektionen har beslutat om intäktsram för elnätavgifterna för 2016-

2019. Bolaget har en total intäktsram för de fyra åren på 426 Mkr, vilket är 19 Mkr 

mindre än det sökta beloppet. Bolaget har beslutat att inte överklaga Inspektionens be-

slut. 

Elförsäljningen beräknas öka till 199 (195) GWh. Kvotplikten för elcertifikat höjs från 

14,3 % till 23,1 %, vilket för slutkunden innebär en kostnadsökning med cirka 1,5 

öre/kWh.  

Arbetet med en gemensam nordisk elmarknad fortgår. Svenska kraftnät har i uppdrag att 

ta fram beslutsunderlag för en hubb, där all information om elanvändaren skall samlas, 

                                                 

 
1
 Siffrorna i parentes anger prognos 2015. 
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under sommaren 2016. Hubben är det första steget för att på sikt genomföra en Nordisk 

slutkundsmarknad.  

Elproduktionen i minikraftverken styrs av tillgången på vatten. Normalt producerar 

kraftverken mellan 18-20 GWh per år. För 2015 beräknas produktionen till cirka 19 

GWh. 

Fjärrvärmeproduktionen bedöms, efter de senaste årens kraftiga utbyggnad av fjärrvär-

menätet, ha stabiliserats sig på en nivå om cirka 320-340 GWh beroende på temperatur 

och uppvärmningsbehov. Elproduktionen beräknas ligga runt 26 GWh med normal till-

gänglighet i anläggningen. 

Avfallsbränslen är absolut dominerande och svarar för 85-90 % av produktionen. Bio-

bränslen har succesivt minskat genom investering i rökgaskondensering och flera mind-

re investeringar i värmeåtervinning och effektiviseringar, och svarar för ca 10-15% av 

produktionen. Spetseffekt med olja utgör ca 1-3 % och då är hälften av oljan koldioxid-

neutral bioolja. 

Både taxan för fjärrvärme och för elnät förblir oförändrade för 2016. 

Budget 

Bokslut Prognos

2014 2015 2016

Rörelsens intäkter 367 817 362 191 372 530

Rörelsens kostnader -235 832 -235 468 -252 000

Avskrivningar -56 558 -55 680 -59 580

Rörelsens resultat 75 427 71 043 60 950

Finansiella intäkter 772 193 200

Finansiella kostnader -10 992 -6 471 -5 300

Resultat efter finansiella poster 65 207 64 765 55 850

Koncernbidrag, givna -7 100 -6 000 -6 000

Resultat före skatt 58 107 58 765 49 850

Nettoinvesteringar 65 728 75 169 66 840

Budget

 

Resultatförsämringen härrör från elhandeln och från elnätverksamheten. När det gäller 

elhandeln minskar marginalen då kvotplikten på elcertifikat höjs och kostnadsökningen 

troligtvis inte helt kan tas igen på priset mot kund.  

När det gäller elnätverksamheten ökar kostnaderna för abonnemang mot överliggande 

nät, främst på grund av en kraftig taxehöjning men även på grund av den ökande nätom-

sättningen. Även förlusterna ökar på grund av den ökande nätomsättningen. Därutöver 

ökar avskrivningarna då bolaget har gjort stora investeringar under de senaste åren. 

Kostnadsökningarna kompenseras inte med några taxejusteringar, vilket innebär att re-

sultatet minskar. 
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Investeringarna budgeteras till 67 Mkr. 

Planerade förändringar 

Bodens Energi har hos Mark- och miljödomstolen ansökt om nytt miljötillstånd för 

fjärrvärmeproduktionsanläggningen. Det nya tillståndet möjliggör en investering i en ny 

kraftvärmepanna. 

Verksamhetsfakta 

Bokslut Budget Budget

2014 2015 2016
Energiförsäljning

El, GWh 188 195 199

Fjärrvärme, GWh 251 254 266

Elproduktion, GWh 41 44 45  
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Bodens 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 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. Da-

tacenterbranschen har en mycket stor tillväxt potential. 

Under 2014 och 2015 har KNC och Hydro66 gjort sina första investeringar och följt upp 

dessa med följdinvesteringar. Arbetet med att stärka Boden som etableringsplats har 

fortsatt och antalet intressenter för konkreta etableringar har ökat väsentligt under slutet 

på 2014 och under 2015. 

Verksamhetsplanering 

Verksamhetsidè 

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.     

Planerad verksamhet och aktiviteter 

Verksamhetsuppdrag 

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. 

Planerad verksamhet 

Bolaget kommer under 2016 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 AF 1 området och Boden Business Park kommer att fortsätta 

med tre fokus områdena megadatacenter, den sk colocation  och blockchain marknaden. 

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. Arbetet kommer att bedrivas proaktivt uppsökande. Fokus 

marknaden för datacenter företagen finns både i Europa, Asien och USA. 
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Bolaget är en part i arbete med att stärka det regionala tillväxtarbetet inom områdena 

inward investment via engagemang i Invest Norrbotten och The Node Pole (North Swe-

den Datacenter Location AB) 

Bolaget arbetar med att utveckla Boden Business Park till en innovativ mötesplats i 

samarbete med Luleå, Piteå, Skellefteå Science Parks. Arbete kommer att ske i nära 

samarbete med tillväxtkontoret i Bodens kommun och innovativa företag/personer i de 

aktuella kommunerna. Arbetet med att attrahera nya hyresgäster till Boden Business 

Park pågår parallellt med det övriga arbetet. 

Det ekonomiska utfallet för de delar av Bodens Kommun koncernen som har samarbetat 

med oss kring etableringarna är stort framförallt för Bodens Energi Elnät AB. Med hän-

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

sättnings modell för de nedlagda arbetet som bolaget gör utarbetas. Det ekonomiska 

utfallet på det arbete som Bodens Utveckling utför tillfaller övriga delar i Boden Kom-

munkoncernen till 100%. 

Budget 

Bokslut Prognos

2014 2015 2016

Rörelsens intäkter 14 841 17 755 16 802

Rörelsens kostnader -10 030 -12 853 -13 740

Avskrivningar -1394 -1 008 -1200

Rörelsens resultat 3 417 3 894 1 862

Finansiella intäkter 56 2 16

Finansiella kostnader -894 -300 -800

Resultat efter finansiella poster 2 579 3 596 1 078

Aktierägartillskott

Koncernbidrag, erhållna

Koncernbidrag, givna

Resultat före skatt 2 579 3 596 1 078

Nettoinvesteringar 0 0 0

Budget
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Stiftelsen BodenBo 

Verksamhetsplanering 

Verksamhetsidé 

Stiftelsen Bodenbos ändamål är att främja bostadsförsörjningen i Bodens kommun, vil-

ket skall fullgöras genom att Bodenbo skall erbjuda sina hyresgäster ett attraktivt och 

tryggt boende genom en engagerad fastighetsförvaltning och en aktiv fastighetsutveck-

ling.  

Bodenbos affärsmodell fokuserar på transaktion, förvaltning och förädling. Transaktion 

handlar om tillväxt och renodling. Förvaltning handlar om att ge hyresgästerna bästa 

service och en långsiktig hyresgästrelation. Förädling om att optimera fastigheternas 

avkastning genom om-, till- eller nybyggnation samt energibesparingsåtgärder. 

I syfte att skapa en god dialog med hyresgäster förvaltas Bodenbos fastigheter av egen 

personal. Korta beslutsvägar och närvaro prioriteras i syfte att kunna ge hyresgästerna 

bästa service och en långsiktig hyresgästrelation där de boende bereds möjlighet att ak-

tivt vara med och påverka sitt boende och dess närmiljö  

Planerad verksamhet och aktiviteter 

Bodenbo har nu en underhållsplan. Arbetet under 2015 har positivt bidragit till att mins-

ka underhållsskulden. Under 2016 kommer tyngdpunkten i underhållsarbetet att förflyt-

tas från oplanerat händelsestyrt underhåll till ett planerat och systematiskt underhållsar-

bete. 

Bodenbo har idag få tillgängliga lägenheter. Uthyrningsgraden ligger över 98 %. 

De lägenheter som byter hyresgäst är ofta i starkt behov av underhåll vilket gör 

att successionsvakansen blir högre än önskvärt. Total vakans för hela beståndet 

hamnar därför på ~ 4%. För att svara mot efterfrågan på bostadsmarknaden fort-

sätter Bodenbo, att tillföra ytterligare bostäder genom att ett antal lokaler byggs 

om till hyreslägenheter. Därigenom utnyttjas det befintliga fastighetsbeståndet på 

ett så effektivt sätt som möjligt. Nyproduktion av bostäder förbereds under 2016. 

Uppförandet av dessa bostäder bedöms påbörjas under 2017. 

 

Under 2016 kommer stor energi att läggas på nya arbetsprocesser och implementering 

av teknik för att stödja dessa. Fakturascanning, uppgraderat ekonomisystem och uppgra-

dering av fastighetssystem kommer att genomföras. Arbetet med systematisk hyressätt-

ning kommer att inledas. 
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Budget 

Bokslut Prognos

2014 2015 2016

Rörelsens intäkter 123 071 123 600 123 117 *

Rörelsens kostnader -95 014 -96 750 -97 150

Avskrivningar -19 997 -15 500 -16 000

Rörelsens resultat 8 060 11 350 9 967

Finansiella intäkter 795 300

Finansiella kostnader -13 426 -11 500 -9 000

Resultat efter finansiella poster -4 571 150 967

Aktierägartillskott

Koncernbidrag, erhållna

Koncernbidrag, givna

Resultat före skatt -4 571 150 967

*) P g a att hyresförhandlingar för 2016 ännu ej avslutats redovisas intäkter med 2015 års hyresnivå. 

En hyreshöjning med 1 % motsvarar en intäktsökning med ca 1 152 tkr.

Budget 2016 är inte behandlad av Stiftelsen Bodenbos styrelse 

Budget

 

Verksamhetsfakta 

Mål enligt Bokslut Budget Budget

ägardirektiv 2014 2015 2016
Lägenheter, antal 2 025 2 035 2 040

- Vakansgrad På sikt < 4 % 2 4 4

- Yta, m
2

132 898 133 455 133 580

Lokaler, antal 46 44 44

- Yta, m
2

9 788 9 215 9 215

Kassalikviditet, % 136 125 152

Soliditet, %  > 10 % 23 23 24

Resultatet, tkr -4 326 150 967

Lånevolym, bindningstider 382 362 371 434 371 434

Kortare än ett år, % av total lånevolym 11 33 15

 

 



        

    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunledningsförvaltningen,  

Ekonomikontoret 

 


