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Läsanvisning   
Det här är ensammanställning av Piteå Kommunföretag 
AB:s årsredovisning 2014. Här får du en samlad bild av 
hur det går för Piteå kommuns hel- och delägda bolag. 

Rapporten är uppdelad i följande delar:
• Ekonomiska sammanställningar och tilläggsupplysningar.
• Bolagsredovisningar, med följande disposition:

 Bolagets uppdrag
 Årets händelser 
 Ekonomi  
 Mål och måluppfyllelse 
 Analys  
 Strategiska områden
 Framtiden
 Åtgärder

Samtliga belopp uttrycks i tkr om ej annat anges. 
Nyckeltal för respektive helägt bolag finns samlade 
längst bak i rapporten. Det senaste tillgängliga resultatet 
redovisas i form av nyckeltal och/eller undersökningar. 

Mål och måluppfyllelse

Hos koncernens ägare Piteå kommun sker en 
redovisning av God ekonomisk hushållning genom en 
samlad bedömning av måluppfyllelse inom ett antal 
strategiska områden som kommunfullmäktige beslutat 
om. I bolagspresentationerna som följer redovisas en 
bedömning av respektive bolags måluppfyllelse inom 
respektive område för de bolag som varit helägda 
under året och bedrivit verksamhet. 

Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala:

1 Målet ej uppfyllt

2 Målet delvis uppfyllt

3 Målet uppfyllt i hög grad

4 Målet helt uppfyllt
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Organisationsschema 

Piteå Kommunföretag AB

AB PiteBo  100%
Ordförande: Anette Kristoffersson  
VD: Maria Sandström

AB PiteEnergi 100%
Ordförande: Lars-Olof Pettersson  
VD: Daniel Fåhraeus

Ordförande: Peter Roslund   
VD: Jan Jonsson

Piteå Näringsfastigheter AB 100%
Ordförande: Peter Roslund 
VD: Jan Jonsson

Hedfastigheter i Piteå AB   100% 
Nevatko AB   100%
AB Furunäsets Fastigheter  100%
Fermaten KB   100% 
Svenska Kompositbyn AB/KB  100%
KB Stadsvapnet   95% 
Norrfab i Piteå AB   70% 
NBA Energi- och Miljöutveckling AB  50% 
     Norrgasol AB   50% 
You Call AB   30% 
Press-Huset i Piteå AB   9%

Piteå Hamn AB  100%
Ordförande: Maj-Britt Lindström  
VD: Ulrika Nilsson

Piteå Renhållning och Vatten AB  100%
Ordförande: Anna-Lena Pogulis  
VD: Åsa Bergstrand

Nolia AB 33,33% 
Ordförande: Gusten Granström  
VD: Tommy Abrahamsson

PiteEnergi Handel AB   100% 
Lillpite Kraft AB   91% 
NBA Energi- och miljöutveckling AB 50% 
      Norrgasol AB   50%
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Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten 
Piteå Kommunföretag AB:s uppgift är att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag 
inom Piteå kommun. Samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång 
Året som gått 
Renen i Piteå AB har 20140101 försålts till Piteå kommun och ombildats till Piteå Science Park AB. 

Årets resultat för koncernen efter finansiella poster uppgår till 74 751 tkr, vilket är ett väsentligt 
högre utfall jämfört med föregående år.  Det är framför allt AB PiteEnergi som har ökat sitt resultat.

Årets resultat för koncernen efter skatt som uppgår till 51 166 tkr är däremot något sämre än före-
gående år. Detta beror i huvudsak på en i koncernen sammantagen bokföringsmässig uppbokning av 
uppskjuten skatt, som är 12 530 tkr högre än föregående år. Det kraftigt förbättrade resultatet efter 
finansiella poster har åstadkommits genom sänkta kostnader i bolagen samtidigt som viss ökning av 
bolagens omsättning. I det totala koncernresultatet ingår även en nedskrivning om 7 617 tkr som AB 
PiteEnergi gjort på sin pilotanläggning i Hortlax.

Koncernens totala omsättning närmar sig en miljard kronor uppgår till 887 394 tkr och en balans-
omslutning på 3 643 527 tkr. Det innebär att bolagskoncernen utgör en betydande del av den totala 
kommunkoncernens balansomslutning för Piteå kommun.

Framtiden
De konjunkturrapporter som kommit in i början av året ger en något splittrad bild av utvecklingen 
i landet och i länet. Den 12 februari beslutade Riksbanken att för första gången införa minusränta i 
förhoppningen om att kunna få fart på inflationen och den svenska konjunkturen. Det beslutet med-
förde direkt en försvagning av den svenska kronan vilket förhoppningsvis kommer att gynna export-
industrin. Tyvärr har det tidigare dragloket i Norrbotten - gruvindustrin - tappat fart och det har spillt 
över på andra delar av näringslivet i norr. Däremot har byggindustrin i länet högkonjunktur liksom 
tjänsteproduktion som tekniska konsulter m fl. Beslutet av ABB att lägga ner fabriken i Öjebyn med 
ca 100 anställda kommer när det är genomfört 2016, att medföra negativa effekter för den högtekno-
logiska utvecklingen och tillverkningen av kompositprodukter. Etableringen av en helt ny husfabrik 
inom Lindbäckskoncernen förväntas däremot ge betydande positiva effekter på sysselsättningen och 
komptensen inom trähusbyggande.

Vad gäller ränteutvecklingen tyder allt på fortsatt låga räntenivåer under 2015 och i vart fall tiden 
närmast därefter.  
 
Mål 
Enligt Piteå Kommunföretag AB´s koncernbudget för räkenskapsåret ska Piteå Kommun- 
företag AB klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå 
Kommunföretag AB. Detta mål har uppnåtts i likhet med tidigare år. Vidare arbetar och samverkar 
bolagen efter det mål som anger att bolagen inom ramen för ägardirektiven ska vara en aktiv part i 
samhällsbyggnad. Vilket preciseras i respektive bolags ägardirektiv, enligt följande: 

Bolaget är en del av Piteå kommun och ska därmed, då det är tillämpligt, verka för att kommunens 
övergripande mål nås.

Bolaget ingår tillsammans med övriga delar av kommunkoncernen som en viktig aktör inom sam-
hällsbyggnad och näringsliv. Bolaget ska därför samverka med övriga delar av kommunkoncernen 
och genom egna insatser aktivt bidra till att utveckla Piteå och dess näringsliv.

Koncernstruktur
Piteå Kommunföretag AB är moderbolag i en koncern med de helägda dotterbolagen Piteå Renhåll-
ning och Vatten AB, Piteå Näringsfastigheter AB, AB PiteBo, Piteå Hamn AB, AB PiteEnergi.
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Flerårsöversikt koncernen* 2014 2013 2012 2011

Nettoomsättning (tkr) 861 161 879 057 894 436 893 621

Rörelseresultat (tkr) 147 782 142 123 125 105 118 716

Resultat efter finansiella poster (tkr) 74 751 65 864 45 644 44 821

Årets resultat (tkr) 51 166 56 306 59 530 34 046

Balansomslutning (tkr) 3 643 527 3 571 380 3 422 794 3 360 520

Soliditet (%) 24,7% 23,9% 23,7% 22,5%

Antal anställda 198 194 202 209

För definition se Not 27

* Jämförelsetalen för år 2011-2012 har inte räknats 
om vid övergången till BFNAR 2012:1 (K3)

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel

Balanserat resultat 216 452

Årets resultat 8 008

224 460

disponeras så att

till aktieägare utdelas 8 000

i ny räkning överföres 216 460

224 460

Ägarförhållanden
Piteå Kommunföretag AB är moderbolag i en koncern med de helägda dotterbolagen Piteå Renhållning och Vatten AB,  
Piteå Näringsfastigheter AB,  AB PiteBo, Piteå Hamn AB och AB PiteEnergi. 
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Styrelsernas ledamöter och 
deltagande i möten   

Nedan redovisas deltagande på styrelsemöten under 2014 i Piteå Kommunföretag AB och dess dotterbolag. 

Piteå Kommunföretag AB Uppdrag  Deltagit i/antal möten

Peter Roslund  Ordförande 5/5 
Helena Stenberg  Vice ordförande 5/5 
Ann-Louise Hagström  Ledamot  5/5 
Brith Fäldt   Ledamot  5/5 
Elisabet Berg  Ledamot  4/5 
Helén Lindbäck  Ledamot  5/5 
Laila Stålnacke  Ledamot  5/5 
Lars U Granberg  Ledamot  4/5 
Lars-Olof Pettersson  Ledamot  4/5 
Lena Wikberg  Ledamot  4/5 
Majvor Sjölund  Ledamot  4/5 
Marita Björkman  Ledamot  5/5 
Mats Johansson  Ledamot  4/5 
Rune Berglund  Ledamot  5/5 
Åke Forslund  Ledamot  4/5 
   
Piteå Hamn AB   

Maj-Britt Lindström  Ordförande 4/7 
Dick Hedqvist  Vice ordförande 7/7 
Gunilla Wallsten  Ledamot  4/7 
Lena Vikberg  Ledamot  6/7 
Susanne Sandström  Ledamot  4/7 
Thomas Hedlund  Ledamot  6/7 
   
AB PiteBo   

Anette Christoffersson  Ordförande 13/13 
Vailet Lindqvist  Vice ordförande 12/13 
Agneta Mannberg  Ledamot  4/13 
Hans Öberg  Ledamot, p- repr. 11/13 
Karl-Gustav Jonsson  Ledamot  12/13 
Lars U Granberg  Ledamot  5/13 
Mariann Marklund  Ledamot, p-repr. 10/13 
Tore Poromaa*  Ledamot  6/7 (ny ledamot april 2014) 
Åsa Nordmark  Ledamot  12/13 
   
AB PiteEnergi   

Lars-Olof Pettersson  Ordförande 9/9 
Marita Björkman-Forsman Vice ordförande 9/9 
Gunnar Lundkvist  Ledamot  9/9 
Helena Stenberg  Ledamot  6/9 
Lennart Gustavsson  Ledamot  7/9 
Maria Fäldt   Ledamot  9/9 
Ulf Karlsson  Ledamot  7/9 
Åke Forslund  Ledamot  8/9 
   
Piteå Näringsfastigheter AB   

Peter Roslund  Ordförande 5/5 
Annika Lundgren  Vice ordförande 4/5 
Anders Nyström  Ledamot  4/5 
Brith Fäldt   Ledamot  2/5 
Inga-Märta Larsson  Ledamot  4/5 
Olof Hammarbäck  Ledamot  5/5 
Ulf Karlsson  Ledamot  5/5 
   
Piteå Renhållning och Vatten AB   

Anna-Lena Pogulis Pettersson Ordförande 6/7 
Kent Eriksson  Vice ordförande 5/7 
Patric Lundström  Ledamot  6/7 
Maria Fäldt   Ledamot  7/7 
Anna Bogren Dalberg  Ledamot  7/7 
Karl-Erik Jonsson  Ledamot  7/7 
Åke Cederlund  Ledamot  6/7 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING
Not 2014-01-01-

2014-12-31
2013-01-01-
2013-12-31

Nettoomsättning 861 161 879 057

Aktiverat arbete för egen räkning 11 614 12 630

Övriga rörelseintäkter 1 14 619 14 520

887 394 906 207

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -3 114 -3 089

Övriga externa kostnader 2 -454 492 -481 899

Personalkostnader 3 -120 075 -119 206

Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring därav)

av materiella och immateriella anläggningstillgångar 5 -161 931 -159 890

-739 612 -764 084

Rörelseresultat 147 782 142 123

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 155 1 584

Övriga finansiella intäkter 1 230 708

Räntekostnader och liknande resultatposter -67 542 -73 256

Övriga finansiella kostnader -7 874 -5 295

-73 031 -76 259

Resultat efter finansiella poster 74 751 65 864

Uppskjuten skatt 7 -16 971 -4 441

Skatt på årets resultat 7 -6 614 -5 117

Årets resultat 51 166 56 306

Hänförligt till

     Moderföretagets aktieägare 50 887 55 925

     Minoritetsintresse 279 381

Ekonomisk sammanställning
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 8 33 624 41 209

Utsläppsrätter 0 43

Programvarulicenser 9 632 0

34 256 41 252

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 10 2 161 724 2 179 011

Bergrum 11 11 466 12 112

Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 945 235 935 289

Inventarier, verktyg och installationer 13 76 339 70 501

Pågående nyanläggningar 14 113 362 37 554

3 308 126 3 234 467

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 17 11 791 11 704

Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 145 382

Förutbetalda kostnader 19 10 399 11 141

Andra långfristiga fordringar 280 284

22 615 23 511

Summa anläggningstillgångar 3 364 997 3 299 230

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 13 601 12 020

13 601 12 020

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 83 603 89 797

Fordran koncernkonto Piteå kommun 100 667 105 002

Elcertifikat 8 753 11 847

Aktuell skattefordran 0 108

Övriga fordringar 50 944 35 198

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 10 405 7 220

254 372 249 172

Kassa och bank 10 557 10 958

Summa omsättningstillgångar 278 530 272 150

SUMMA TILLGÅNGAR 3 643 527 3 571 380
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

Not 2014-12-31 2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital (666 000 aktier) 66 600 66 600

Övrigt tillskjutet kapital 417 987 417 987

Annat eget kapital inklusive årets resultat 413 866 365 979

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 898 453 850 566

Minoritetsintresse 2 262 1 983

Summa eget kapital 20 900 715 852 549

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 5 017 5 499

Uppskjuten skatteskuld 164 739 147 767

Övriga avsättningar 51 913 53 942

Summa avsättningar 21 221 669 207 208

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit 23 0 8 111

Skulder till kreditinstitut 22 2 278 018 2 274 663

Förutbetalda anslutningsavgifter 14 518 7 395

Investeringsfond VA-kollektivet 5 967 2 291

Summa långfristiga skulder 2 298 503 2 293 946

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 36 539 34 546

Leverantörsskulder 73 494 67 623

Aktuella skatteskulder 717 0

Övriga skulder 44 292 54 834

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 67 598 60 674

Summa kortfristiga skulder 222 640 217 677

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 643 527 3 571 380

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter 25 154 943 110 688

Ansvarsförbindelser 26 Se not Se not
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I  
KONCERNENS EGNA KAPITAL

Aktiekapital Övrigt 
tillskjutet

      kapital

Annat eget 
kapitel inkl.

årets resultat

Minoritets-
intresse

Totalt

Ingående balans 2013-01-01 66 600 417 987 326 744 0 811 331

Transaktioner med ägare:

    Lämnad utdelning 0 0 -3 000 0 -3 000

Effekter av ändrade redovisningsprinciper 0 0 -13 527 1 602 -11 925

Omräkningsdifferenser 0 0 7 209 0 7 209

Årets resultat 0 0 48 553 381 48 934

Utgående balans 2013-12-31 66 600 417 987 365 979 1 983 852 549

Transaktioner med ägare:

    Lämnad utdelning 0 0 -3 000 0 -3 000

Årets resultat 0 0 50 887 279 51 166

Utgående balans 2014-12-31 66 600 417 987 413 866 2 262 900 715
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

2014-01-01-
2014-12-31

2013-01-01-
2013-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 147 782 142 123

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet:

     Avskrivningar och nedskrivningar 161 931 159 890

     Vinst vid försäljning av inventarier 0 -2 080

     Kommanditdelägares andel i resultat 0 -21

     Förändring avsättningar -2 511 96

307 202 300 008

Resultat från andelar i intresseföretag -87 -5 571

Erhållen ränta 2 385 2 292

Erlagd ränta -67 542 -73 256

Övriga finansiella kostnader -7 874 -5 295

Betald inkomstskatt -6 614 -5 117

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital

227 470 213 061

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager -1 581 1 435

Förändring av rörelsefordringar -9 535 49 400

Förändring av rörelseskulder 4 963 -28 755

Kassaflöde från den löpande verksamheten 221 317 235 141

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -228 593 -334 073

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 22 520

Kassaflöde från investeringsverksamheten -228 593 -311 553

Finansieringsverksamheten

Amortering av skuld 4 557 133 208

Utbetald utdelning -3 000 -3 000

Förändring andra aktier och andelar 237 1 000

Förändring långfristiga fordringar 4 -14

Förändring förutbetalda kostnader 742 743

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 540 131 937

2014-01-01-
2014-12-31

2014-01-01-
2014-12-31

Årets kassaflöde -4 736 55 525

Likvida medel vid årets början 115 960 60 435

Likvida medel vid årets slut 111 224 115 960

Specifikation likvida medel

Koncernkonto Piteå kommun 100 667 105 002

Kassa och bank 10 557 10 958

SUMMA 111 224 115 960
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MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING
Not 2014-01-01-

2014-12-31
2013-01-01-
2013-12-31

Nettoomsättning 4 175 102

Övriga rörelseintäkter 1 173 0

348 102

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -2 499 -1 279

Personalkostnader 3 -335 -245

-2 834 -1 524

Rörelseresultat -2 486 -1 422

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 141 338

Räntekostnader och liknande resultatposter -6 032 -6 448

Övriga fiansiella kostnader -696 -398

-6 587 -6 508

Resultat efter finansiella poster -9 073 -7 930

Bokslutsdispositioner 6 19 384 12 635

Resultat före skatt 10 311 4 705

Skatt på årets resultat 7 -2 303 -1 698

Årets resultat 8 008 3 007

MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING
Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 15,16 669 908 670 520

Andelar i intresseföretag 17 5 078 5 078

674 986 675 598

Summa anläggningstillgångar 674 986 675 598

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 423 0

Fordringar hos koncernföretag 35 234 31 120

Fordran koncernkonto Piteå kommun 35 829 37 160

Övriga fordringar 200 195

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 13

71 697 68 488

Summa omsättningstillgångar 71 697 68 488

SUMMA TILLGÅNGAR 746 683 744 086
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MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING
Not 2014-12-31 2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (666 000 aktier) 66 600 66 600

Reservfond 238 987 238 987

305 587 305 587

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 216 452 216 446

Årets resultat 8 008 3 007

224 460 219 453

Summa eget kapital 20 530 047 525 040

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 198 000 198 000

Summa långfristiga skulder 198 000 198 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 104 549

Skulder till koncernföretag 15 850 18 485

Aktuella skatteskulder 947 1 384

Övriga skulder 58 40

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 677 588

Summa kortfristiga skulder 18 636 21 046

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 746 683 744 086

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I 
MODERFÖRETAGETS EGNA KAPITAL

Aktie-
kapital

Uppskrivnings-
fond

Reservfond Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

Ingående balans 2013-01-01 66 600 0 238 987 216 441 3 005 525 033

Omföring resultat föregående år 0 0 0 3 005 -3 005 0

Transaktioner med ägare:

    Lämnad utdelning 0 0 0 -3 000 0 -3 000

Årets resultat 0 0 0 0 3 007 3 007

Utgående balans 2013-12-31 66 600 0 238 987 216 446 3 007 525 040

Omföring resultat föregående år 0 0 0 3 007 -3 007 0

Transaktioner med ägare:

    Lämnad utdelning 0 0 0 -3 001 0 -3 001

Årets resultat 0 0 0 0 8 008 8 008

Utgående balans 2014-12-31 66 600 0 238 987 216 452 8 008 530 047

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I 
MODERFÖRETAGETS EGNA KAPITAL

Aktie-
kapital

Uppskrivnings-
fond

Reservfond Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

Ingående balans 2013-01-01 66 600 0 238 987 216 441 3 005 525 033

Omföring resultat föregående år 0 0 0 3 005 -3 005 0

Transaktioner med ägare:

    Lämnad utdelning 0 0 0 -3 000 0 -3 000

Årets resultat 0 0 0 0 3 007 3 007

Utgående balans 2013-12-31 66 600 0 238 987 216 446 3 007 525 040

Omföring resultat föregående år 0 0 0 3 007 -3 007 0

Transaktioner med ägare:

    Lämnad utdelning 0 0 0 -3 001 0 -3 001

Årets resultat 0 0 0 0 8 008 8 008

Utgående balans 2014-12-31 66 600 0 238 987 216 452 8 008 530 047

MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDESANALYS 2014-01-01
-2014-12-31

2013-01-01
-2013-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -2 486 -1 422

     Koncernbidrag/kapitaltillskott 19 384 12 635

16 898 11 213

Erhållen ränta 141 338

Erlagd ränta -6 032 -6 448

Övriga finansiella kostnader -696 -398

Betald skatt -2 303 -1 698

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital

8 008 3 007

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av rörelsefordringar -4 540 -2 190

Förändring av rörelseskulder -2 411 3 108

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 057 3 925

Investeringsverksamheten

Försäljning av andelar i koncernföretag 612 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten 612 0

Finansieringsverksamheten

Utbetald utdelning -3 000 -3 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 000 -3 000

Årets kassaflöde -1 331 925

Likvida medel vid årets början 37 160 36 235

Likvida medel vid årets slut 35 829 37 160
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Tilläggsupplysningar
Korrigeringar av jämförelseårets resultat- och balansräkningar samt ingångsbalansräkning
De korrigeringar som skett av jämförelseårets resultat- och balansräkningar när dessa omräknats i samband med övergången till  
BFNAR 2012:1 (K3) framgår nedan.

KONCERNENS BALANSRÄKNING Fastställd 
balansräkning  

2013-12-31

Justeringar 
vid övergång 

till BFNAR 
2012:1

Omräknad 
balansräkning  

2013-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 41 252 0 41 252

Byggnader och mark 2 172 851 6160 2 179 011

Bergrum 12 112 0 12 112

Maskiner och andra tekniska anläggningar 936 017 -728 935 289

Inventarier, verktyg och installationer 70 508 -7 70 501

Pågående nyanläggningar 37 179 375 37 554

Finansiella anläggningstillgångar 18 218 5 293 23 511

Summa anläggningstillgångar 3 288 137 11 093 3 299 230

Råvaror och förnödenheter 12 020 0 12 020

Övriga omsättningstillgångar 268 392 -8 262 260 130

Summa omsättningstillgångar 280 412 -8 262 272 150

Summa tillgångar 3 568 549 2 831 3 571 380

Eget kapital (se även nedan) 845 340 7 209 852 549

Avsättningar 208 054 -846 207 208

Långfristiga skulder 2 293 946 0 2 293 946

Kortfristiga skulder 221 209 -3 532 217 677

Summa eget kapital och skulder 3 568 549 2 831 3 571 380

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Enligt fast-
ställd resul-
taträkning 

2013

Justeringar 
vid övergång 

till BFNAR 
2012:1

Omräknad 
resultaträk-

ning 2013

Nettoomsättning 909 161 -17 474 891 687

Övriga rörelseintäkter 14 520 0 14 520

Summa intäkter 923 681 -17 474 906 207

Handelsvaror -3 089 0 -3 089

Övriga externa kostnader -502 980 21 082 -481 898

Personalkostnader -125 484 6 278 -119 206

Avskrivningar -156 261 -3 629 -159 890

Rörelseresultat 135 867 6 257 142 124

Finansiella intäkter 2 005 287 2 292

Finansiella kostnader -78 552 0 -78 552

Resultat efter finansiella poster 59 320 6 544 65 864

Skatt på årets resultat -10 386 828 -9 558

Årets resultat 48 934 7 372 56 306
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MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING Fastställd 
balansräkning  

2013-12-31

Justeringar 
vid övergång 

till BFNAR 
2012:1

Omräknad 
balansräkning  

2013-12-31

Finansiella anläggningstillgångar 675 598 0 675 598

Summa anläggningstillgångar 675 598 0 675 598

Övriga omsättningstillgångar 68 488 0 68 488

Summa omsättningstillgångar 68 488 0 68 488

Summa tillgångar 744 086 0 744 086

Eget kapital (se även nedan) 525 040 0 525 040

Långfristiga skulder 198 000 0 198 000

Kortfristiga skulder 21 046 0 21 046

Summa eget kapital och skulder 744 086 0 744 086

MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING Enligt fast-
ställd resul-
taträkning 

2013

Justeringar 
vid övergång 

till BFNAR 
2012:1

Omräknad 
resultaträk-

ning 2013

Nettoomsättning 102 0 102

Summa intäkter 102 0 102

Övriga externa kostnader -1 279 0 -1 279

Personalkostnader -245 0 -245

Rörelseresultat -1 422 0 -1 422

Finansiella intäkter 338 0 338

Finansiella kostnader -6 846 0 -6 846

Resultat efter finansiella poster -7 930 0 -7 930

Bokslutsdispositioner 12 635 0 12 635

Skatt på årets resultat -1 698 0 -1 698

Årets resultat 3 007 0 3 007
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Redovisningsprinciper   

Allmänna redovisningsprinciper   
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats enligt 
Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredo-
visning (K3).     

Förstagångstillämpning BFNAR 2012:1 (K3) 
Detta är första gången som koncernen och moderföretaget till-
lämpar BFNAR 2012:1 årsredovisning och koncernredovisning 
(K3). Koncernen och moderföretaget tillämpade tidigare årsredo-
visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd med undan-
taget att koncernbidraget redovisats över resultaträkningen. 

I samband med övergången har inga lättnadsregler (frivilliga 
undantag från kravet på retroaktiv tillämpning) nyttjats. 

Intäktsredovisning
Försäljning av varor 
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad som erhållits el-
ler kommer att erhållas. Det innebär att inkomsten redovisas till 
nominellt värde (fakturabelopp) om ersättning erhålls i likvida 
medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt 
när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med 
ägandet av varan har överförts till köparen.

Ränta och utdelning
Ersättning i form av ränta eller utdelning redovisas som intäkt när 
det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade 
med transaktionen har tillförts koncernen samt när inkomsten kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Tjänste- och entreprenaduppdrag
Tjänsteuppdrag/Entreprenaduppdrag på löpande räkning intäkts-

redovisas i takt med att arbetet utförs. Upparbetad, ej fakturerad 
intäkt tas i balansräkningen upp till det belopp som beräknas bli 
fakturerat.

Leasingavtal
Koncernen är leastagare genom så kallade operationella leasing-
avtal då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade 
med tillgången inte har övergått till koncernen. Leasingavgifterna, 
inklusive en eventuell första förhöjd hyra, redovisas som en kost-
nad linjärt över leasingperioden.

Finansiella instrument
Koncernen har derivatinstrument, swap, som avslutas under 2016. 
Eftersom det ej utgör ett väsentligt belopp i sammanhanget tas 
ingen hänsyn vid K3-anpassning.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som 
koncernen lämnar till de anställda. Koncernens ersättningar 
innefattar bland annat löner, betald semester med mera. Redovis-
ning sker i takt med intjänandet. Ersättningar till anställda efter 
avslutad anställning avser avgiftsbestämda eller förmånsbestämda 
pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer 
där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser, 
vare sig legala eller informella, att betala något ytterligare, utöver 
dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda 
pensionsplaner.

Skatt   
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter 
redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion 
redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt 
redovisas i eget kapital.

Koncernredovisning     
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden och 
kapitel 9 och 19 i BFNAR 2012:1 (K3). Koncernredovisningen 
omfattar moderföretaget samt dess dotterföretag. Med dotterföre-
tag avses de företag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, 
har ett bestämmande inflytande, det vill säga innehar mer än 50 % 
av rösterna. I koncernredovisningen ingår dotterföretagen från den 
dagen koncernen erhåller bestämmande inflytande tills den dag 
det inte längre föreligger. Dotterföretagens redovisningsprinciper 
överensstämmer med koncernens redovisningsprinciper i övrigt.
I koncernredovisningen faller koncernföretagens bokslutsdispo-
sitioner bort och ingår i det redovisade resultatet efter avdrag för 
uppskjuten skatt. Detta innebär att koncernföretagens obeskattade 
reserver i koncernens balansräkning fördelas mellan uppskjuten 
skatteskuld och eget kapital.

Minoritetens andel av årets resultat redovisas direkt i anslutning 
till Årets resultat samt att eget kapital som hänför sig till minorite-
ten återfinns på en separat rad i koncernens egna kapital.

Moderföretag för hela koncernen är Piteå Kommunföretag AB 
(org.nr. 556620-0795) med säte i Piteå kommun.   

Andelar i intresseföretag 
Koncernens innehav av andelar i ett företag som inte är dotterfö-
retag men där koncernen utövar ett betydande men inte bestäm-
mande inflytande klassificeras som innehav av andelar i intres-
seföretag. Intresseföretag föreligger då koncernen innehar mer än 
20 % men mindre än 50 % av rösterna i den juridiska personen. 
Koncernen redovisar andelar i intresseföretag enligt kapitalan-
delsmetoden i enlighet med kapitel 14 punkterna 4-8 i BFNAR 
2012:1 (K3). I de fall koncernen förvärvar ytterligare andelar i 
intresseföretaget, men det fortsatt är ett intresseföretag till koncer-
nen, omvärderas inte det tidigare innehavet. Då andelar i intresse-
företag avyttras, så att betydande inflytande inte längre föreligger, 
redovisas hela innehavet som avyttrat och eventuell vinst eller 
förlust redovisas i koncernens resultaträkning. I de fall det ändå 
finns kvar andelar redovisas de som Övriga värdepappersinnehav.



 19 PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB 2014

Aktuell skatt     
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt 
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redo-
visats. Aktuell skatt beräknas utifrån per den skattesats som gäller 
per balansdagen.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår 
till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräk-
ningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och 
uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår 
mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och 
skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Anläggningstillgångar 

Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande kom-
ponenter när de har väsentligt olika nyttjandeperioder.

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat 
med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning sker 
linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar
Programvarulicenser 5 år
Goodwill 10 år
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 5-100 år 
Förbättringsutgifter på annans fastighet 20 år
Bergrum 40 år
Markanläggningar 20-40 år
Av hyresgäster beställda tillval 10 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-40 år
Inventarier, verktyg och installationer 3-20 år
Ledningsnät 50 år

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde 
och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsälj-
ningsvärdet avses varornas beräknade försäljningspris, minskat 
med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär 
att eventuell inkurans i varulagret har beaktats. 

Fordringar, skulder och avsättningar
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det 
lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräk-
nas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder 
värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaff-
ningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp 
varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.
 
Redovisningsprinciper - Moderföretaget  

Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdis-
position. 

Andelar i koncernföretag
Andelar i koncernföretag redovisas till anskaffningsvärde med 
avdrag för eventuella nedskrivningar. 

Andelar i intresseföretag
Andelar i intresseföretag redovisas till anskaffningsvärde med 
avdrag för eventuella nedskrivningar.  
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Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013
Not 1 Övriga rörelseintäkter

Utfakturerade konsumtionsavgifter 3 698 4 717 0 0

Vinst avyttring anläggningstillgång 1 273 2 086 0 0

Återbetald fastighetsskatt 0 1 150 0 0

Försäkringsersättning 611 1 970 0 0

Övrigt 9 037 4 597 0 0

Summa 14 619 14 520 0 0

Not 2 Leasingavtal - leasetagare

      

Not 3 Anställda och personalkostnader

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Medelantalet anställda

Kvinnor 56 51 0 0

Män 142 143 0 0

Totalt 198 194 0 0
Löner och andra ersättningar

Styrelse 1 277 1 237 187 188

VD 4 711 4 628 0 0

Övriga anställda 76 691 73 268 0 0

82 679 79 133 187 188

Sociala kostnader

Sociala avgifter enligt lag och avtal 26 718 27 436 51 53

Pensionskostnader för styrelse 0 0 0 0

Pensionskostnader för VD 1 225 1 134 0 0

Pensionskostnader övriga anställda 6 530 7 343 0 0

34 473 35 913 51 53

Totala löner och ersättningar samt pensionskostnader och sociala avgifter 117 152 115 046 238 241

Könsfördelning bland ledande befattningshavare Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31
 

Andel kvinnor i styrelser 27 28 8 9

Andel män i styrelser 30 31 7 6

Andel kvinnor i företagsledningarna 7 6 0 0

Andel män i företagsledningarna 17 22 2 2

Uppgifterna avser balansdagen.

Operationell leasing   
Koncernen är leastagare genom så kallade operationella leasingavtal då de ekonomiska risker och  
fördelar som är förknippade med tillgången inte har övergått till koncernen. Leasingavgifterna, inklusive  
en eventuell första förhöjd hyra, redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 

I koncernen redovisas samtliga leasingavtal som operationella oavsett om de är av finansiell karaktär  
eftersom de utgör ej väsentligt belopp i sammanhanget.

Verkställande direktören i Piteå Näringsfastigheter AB har lön i 12 månader vid uppsägning från bolagets 
sida och i 6 månader vid egen uppsägning. I AB PiteEnergi har VD rätt till lön i 18 månader vid uppsäg-
ning från bolagets sida om ingen annan anställning påbörjats. I Piteå Hamn AB och i AB PiteBo har VD 
lön i 6 månader vid uppsägning från bolagets sida och vid egen uppsägning lön i 3 månader. VD i Piteå 
Renhållning och Vatten AB har lön i 3 månader vid egen uppsägning och vid uppsägning från bolagets 
sida i 6 månader, eller i vissa fall enligt kollektivavtalets bestämmelser. 

Utöver lön utgår till några VD:ar förmån av fri bil (ej i moderbolaget).
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Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013
Not 4 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Moderbolaget

2014 2013
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen

26,9% 31,7%

Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen 95,1% 97,7%

Not 5  Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar

Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Av- och nedskrivningar -154 546 -141 971 0 0

Återförd nedskrivning 200 200 0 0

Nedskrivningar 0 -10 701 0 0

Goodwill -7 585 -7 418 0 0

Summa -161 931 -159 890 0 0

Not 6 Bokslutsdispositioner

Moderbolaget

2014 2013

Lämnat koncernbidrag -15 850 -18 485

Erhållet koncernbidrag 35 371 34 123

Lämnat aktieägartillskott -137 -3 003

Summa 19 384 12 635

Not 7 Skatt på årets resultat

Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Aktuell skatt -6 584 -5 038 -2 303 -1 698

Skatt på resultatandel i intresseföretag
-30 -79 0 0

Förändring av uppskjuten skatt -16 971 -4 441 0 0

Summa redovisad skatt -23 585 -9 558 -2 303 -1 698

Not 8 Goodwill

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 75 852 75 852 0 0

Utgående ack. anskaffningsvärden 75 852 75 852 0 0

Ingående avskrivningar -34 643 -13 531 0 0

Omklassificeringar 0 -13 527 0 0

Årets avskrivningar -7 585 -7 585 0 0

Utgående ack. avskrivningar -42 228 -34 643 0 0

Utgående redovisat värde 33 624 41 209 0 0
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Not 9  Programvarulicenser

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Årets anskaffningar 640 0 0 0

Omklassificeringar 443 0 0 0

Utgående ack. anskaffningsvärden 1 083 0 0 0

Omklassificeringar -443 0 0 0

Årets avskrivningar -8 0 0 0

Utgående ack. avskrivningar -451 0 0 0

Utgående redovisat värde 632 0 0 0

Not 10 Byggnader och mark

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 3 019 776 2 919 784 0 0

Årets anskaffningar 60 283 37 253 0 0

Försäljningar/utrangeringar -2 663 -13 003 0 0

Omklassificeringar -4 528 75 742 0 0

Utgående ack. anskaffningsvärden 3 072 868 3 019 776 0 0

Ingående avskrivningar -766 913 -671 424 0 0

Försäljningar/utrangeringar 1 219 4 270 0 0

Omklassificeringar 665 -32 628 0 0

Årets avskrivningar -72 463 -67 131 0 0

Utgående ack. avskrivningar -837 492 -766 913 0 0

Ingående nedskrivningar -73 852 -71 168 0 0

Återförda nedskrivningar 200 200 0 0

Omklassificeringar 0 -2 884 0 0

Utgående ack. nedskrivningar -73 652 -73 852 0 0

Utgående redovisat värde 2 161 724 2 179 011 0 0
Anskaffningsvärdet har reducerats med erhållna bidrag 21 918 tkr.

Taxeringsvärde byggnader och mark 1 653 079 1 632 815

Uppgifter om förvaltningsfastigheter

Verkligt värde 2 326 724

Beräkning av verkligt värde  
Beräkning av verkligt värde baseras på bolagens egna värderingar enligt avkastningsmetoden. Intäkter  
och driftskostnader under året har genererat ett driftsnetto för fastigheterna som därefter ställts i  
relation till ett direktavkastningskrav.

Not 11  Bergrum

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 48 136 48 136 0 0

Utgående ack. anskaffningsvärden 48 136 48 136 0 0

Ingående avskrivningar -36 024 -35 379 0 0

Årets avskrivningar -646 -645 0 0

Utgående ack. avskrivningar  
enligt plan -36 670 -36 024 0 0

Utgående redovisat värde 11 466 12 112 0 0
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Not 9  Programvarulicenser

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Årets anskaffningar 640 0 0 0

Omklassificeringar 443 0 0 0

Utgående ack. anskaffningsvärden 1 083 0 0 0

Omklassificeringar -443 0 0 0

Årets avskrivningar -8 0 0 0

Utgående ack. avskrivningar -451 0 0 0

Utgående redovisat värde 632 0 0 0

Not 10 Byggnader och mark

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 3 019 776 2 919 784 0 0

Årets anskaffningar 60 283 37 253 0 0

Försäljningar/utrangeringar -2 663 -13 003 0 0

Omklassificeringar -4 528 75 742 0 0

Utgående ack. anskaffningsvärden 3 072 868 3 019 776 0 0

Ingående avskrivningar -766 913 -671 424 0 0

Försäljningar/utrangeringar 1 219 4 270 0 0

Omklassificeringar 665 -32 628 0 0

Årets avskrivningar -72 463 -67 131 0 0

Utgående ack. avskrivningar -837 492 -766 913 0 0

Ingående nedskrivningar -73 852 -71 168 0 0

Återförda nedskrivningar 200 200 0 0

Omklassificeringar 0 -2 884 0 0

Utgående ack. nedskrivningar -73 652 -73 852 0 0

Utgående redovisat värde 2 161 724 2 179 011 0 0
Anskaffningsvärdet har reducerats med erhållna bidrag 21 918 tkr.

Taxeringsvärde byggnader och mark 1 653 079 1 632 815

Uppgifter om förvaltningsfastigheter

Verkligt värde 2 326 724

Beräkning av verkligt värde  
Beräkning av verkligt värde baseras på bolagens egna värderingar enligt avkastningsmetoden. Intäkter  
och driftskostnader under året har genererat ett driftsnetto för fastigheterna som därefter ställts i  
relation till ett direktavkastningskrav.

Not 11  Bergrum

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 48 136 48 136 0 0

Utgående ack. anskaffningsvärden 48 136 48 136 0 0

Ingående avskrivningar -36 024 -35 379 0 0

Årets avskrivningar -646 -645 0 0

Utgående ack. avskrivningar  
enligt plan -36 670 -36 024 0 0

Utgående redovisat värde 11 466 12 112 0 0

Not 12  Maskiner och andra tekniska anläggningar

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 729 867 1 642 803 0 0

Årets anskaffningar 71 828 79 983 0 0

Försäljningar och utrangeringar -6 199 -3 712 0 0

Omklassificeringar -10 803 10 792 0 0

Utgående ack. anskaffningsvärden 1 784 693 1 729 866 0 0

Ingående avskrivningar -794 577 -740 694 0 0

Försäljningar/utrangeringar 5 884 3 675 0 0

Omklassificeringar 8 346 0 0 0

Årets avskrivningar -59 111 -57 558 0 0

Utgående ack. avskrivningar -839 458 -794 577 0 0

Utgående redovisat värde 945 235 935 289 0 0

Not 13  Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 230 670 220 881 0 0

Årets anskaffningar 5 997 10 059 0 0

Försäljningar/utrangeringar -4 699 -2 558 0 0

Omklassificeringar 23 551 2 288 0 0

Utgående ack. anskaffningsvärden 255 519 230 670 0 0

Ingående avskrivningar -160 169 -150 065 0 0

Försäljningar/utrangeringar 4 390 2 261 0 0

Omklassificeringar -8 531 0 0 0

Årets avskrivningar -14 870 -12 365 0 0

Utgående ack. nedskrivningar -179 180 -160 169 0 0

Utgående redovisat värde 76 339 70 501 0 0

Not 14  Pågående nyanläggningar

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 37 554 51 429 0 0

Årets nedlagda kostnader 113 300 20 937 0 0

Erhållna bidrag -20 331 0 0 0

Nedskrivningar -7 617 -10 701 0 0

Omklassificeringar -9 544 -23 165 0 0

Nedlagt projekt 0 -946 0 0

Redovisat värde 113 362 37 554 0 0

Not 15 Andelar i koncernföretag

Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 670 520 670 520

Försäljningar/utrangeringar -612 0

Utgående ack. anskaffningsvärden 669 908 670 520

Utgående redovisat värde 669 908 670 520
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Not 16 Specifikation av andelar i  koncernföretag 
Piteå

Org.nr Andel Eget kapital
Bokfört

värdeFöretagets namn

Piteå Näringsfastigheter AB 556091-0118 100% 150 178 118 802

AB PiteBo 556057-1274 100% 292 544 131 646

Piteå Renhållning och Vatten AB 556452-0038 100% 80 743 51 398

Piteå Hamn AB 556643-1911 100% 33 168 15 330

AB PiteEnergi 556330-9227 100% 443 509 352 732

1 000 142 669 908

Via ägandet i Piteå Näringsfastigheter AB samt AB PiteEnergi, ägs 100% av aktierna och rösterna i NBA  
Energi & Miljöutveckling AB, org.nr. 556188-8289. Detta bolag har konsoliderats i koncernredovisningen.

Not 17  Specifikation av andelar i  intresseföretag (moderbolaget)
Umeå

Org.nr Andel Eget kapital
Bokfört

värdeFöretagets namn

Nolia AB 556099-6828 33,33% 5 272 5 078

5 272 5 078

Koncernens bokförda värde på intresseföretag är 11 791 tkr. Detta består av Press-Huset i Piteå AB (90 tkr)  
och You Call AB (6 429 tkr), som ägs till 9 % respektive 30 % av Piteå Näringsfastigheter AB. Samt därutöver  
Nolia AB (5 272 tkr) som ägs till 33,33 % av Piteå Kommunföretag AB.

Not 18  Andra långfristiga värdepappersinnehav

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 5 882 5 882 0 0

Försäljningar/utrangeringar -237 0 0 0

Utgående ack. anskaffningsvärden 5 645 5 882 0 0

Ingående nedskrivningar -5 500 -4 500 0 0

Årets nedskrivningar 0 -1 000 0 0

Utgående ack. nedskrivningar -5 500 -5 500 0 0

Utgående redovisat värde 145 382 0 0

Not 19  Förutbetalda kostnader långfristig

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Förutbetalda hyreskostnader 10 399 11 141 0 0

10 399 11 141 0 0
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Not 20  Förändring av eget kapital
Aktiekapital Övrigt

tillskjutet 
kapital

Annat eget
kap. inkl.
årets res.

Minoritets-
intresse

Totalt

Koncernen

Ingående balans 2013-01-01 66 600 417 987 326 744 0 811 331

Transaktioner med ägare:

    Lämnad utdelning 0 0 -3 000 0 -3 000

Effekter av ändrade redovisningsprinciper 0 0 -13 527 1 602 -11 925

Effekter av rättelser av fel 0 0 0 0 0

Omräkningsdifferenser 0 0 7 209 0 7 209

Årets resultat 0 0 48 553 381 48 934

Utgående balans 2013-12-31 66 600 417 987 365 979 1 983 852 549

Transaktioner med ägare:

    Lämnad utdelning 0 0 -3 000 0 -3 000

Effekter av ändrade redovisningsprinciper 0 0 0 0 0

Effekter av rättelser av fel 0 0 0 0 0

Omräkningsdifferenser 0 0 0 0 0

Årets resultat 0 0 50 887 279 51 166

Utgående balans 2014-12-31 66 600 417 987 413 866 2 262 900 715

     

Moderföretaget Aktiekapital Uppskriv-
ningsfond

Reservfond Balanserat 
resultat

Årets  
resultat

Totalt

Ingående balans 2013-01-01 66 600 0 238 987 216 441 3 005 525 033

Överföring resultat föregående år 0 0 0 3 005 -3 005 0

Transaktioner med ägare:

    Lämnad utdelning 0 0 0 -3 000 0 -3 000

Effekter av ändrade redovisningsprinciper 0 0 0 0 0 0

Effekter av rättelser av fel 0 0 0 0 0 0

Årets resultat 0 0 0 0 3 007 3 007

Utgående balans 2013-12-31 66 600 0 238 987 216 446 3 007 525 040

Överföring resultat föregående år 0 0 0 3 007 -3 007 0

Transaktioner med ägare:

    Lämnad utdelning 0 0 0 -3 001 0 -3 001

Effekter av ändrade redovisningsprinciper 0 0 0 0 0 0

Effekter av rättelser av fel 0 0 0 0 0 0

Årets resultat 0 0 0 0 8 008 8 008

Utgående balans 2014-12-31 66 600 0 238 987 216 452 8 008 530 047

Not 16 Specifikation av andelar i  koncernföretag 
Piteå

Org.nr Andel Eget kapital
Bokfört

värdeFöretagets namn

Piteå Näringsfastigheter AB 556091-0118 100% 150 178 118 802

AB PiteBo 556057-1274 100% 292 544 131 646

Piteå Renhållning och Vatten AB 556452-0038 100% 80 743 51 398

Piteå Hamn AB 556643-1911 100% 33 168 15 330

AB PiteEnergi 556330-9227 100% 443 509 352 732

1 000 142 669 908

Via ägandet i Piteå Näringsfastigheter AB samt AB PiteEnergi, ägs 100% av aktierna och rösterna i NBA  
Energi & Miljöutveckling AB, org.nr. 556188-8289. Detta bolag har konsoliderats i koncernredovisningen.

Not 17  Specifikation av andelar i  intresseföretag (moderbolaget)
Umeå

Org.nr Andel Eget kapital
Bokfört

värdeFöretagets namn

Nolia AB 556099-6828 33,33% 5 272 5 078

5 272 5 078

Koncernens bokförda värde på intresseföretag är 11 791 tkr. Detta består av Press-Huset i Piteå AB (90 tkr)  
och You Call AB (6 429 tkr), som ägs till 9 % respektive 30 % av Piteå Näringsfastigheter AB. Samt därutöver  
Nolia AB (5 272 tkr) som ägs till 33,33 % av Piteå Kommunföretag AB.

Not 18  Andra långfristiga värdepappersinnehav

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 5 882 5 882 0 0

Försäljningar/utrangeringar -237 0 0 0

Utgående ack. anskaffningsvärden 5 645 5 882 0 0

Ingående nedskrivningar -5 500 -4 500 0 0

Årets nedskrivningar 0 -1 000 0 0

Utgående ack. nedskrivningar -5 500 -5 500 0 0

Utgående redovisat värde 145 382 0 0

Not 19  Förutbetalda kostnader långfristig

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Förutbetalda hyreskostnader 10 399 11 141 0 0

10 399 11 141 0 0
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Not 21  Avsättningar

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
5 017 5 499 0 0

Avsättningar för skatter 164 739 147 767 0 0

Avsättningar för återställnings-kostnader 49 501 48 001 0 0

Negativt goodwill 1 180 1 347 0 0

Avsättning för omstrukturerings-kostnader
0 1 000 0 0

Kontraktsnedskrivning elcertifikat 1 232 3 594 0 0

221 669 207 208 0 0

Not 22  Långfristiga skulder

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut 806 303 1 429 451 70 000 0

806 303 1 429 451 70 000 0

Not 23  Checkräkningskredit

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Beviljad extern kredit 11 500 11 500 0 0

Beviljad kredit koncernkonto Piteå kommun 180 000 170 000 10 000 10 000

Totalt 191 500 181 500 10 000 10 000

Not 24  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Upplupna räntekostnader 7 488 6 748 594 439

Personalrelaterade skulder 13 249 13 567 43 43

Övriga upplupna kostnader 16 243 15 862 1 040 106

Förutbetalda hyresintäkter 30 618 24 497 0 0

67 598 60 674 1 677 588

Not 25  Ställda säkerheter

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Säkerheter ställda för egna skulder till kreditinstitut:

Företagsinteckningar 18 000 18 000 0 0

Fastighetsinteckningar 127 200 82 284 0 0

Andelar i koncernföretag 9 743 10 404 0 0
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Summa ställda säkerheter 154 943 110 688 0 0

Not 26  Ansvarsförbindelser

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
 
Piteå Näringsfastigheter AB har lämnat en garanti avseende Stiftelsen Energitekniskt Centrum,  
ETC, som avser eventuell framtida rivning och sanering av de lokaler stiftelsen hyr av Cinvera AB.  
Bedömningen som gjorts i dagsläget är att garantiåtagandet inte kommer att behöva infrias i  
framtiden och att det därmed ej heller behövs någon fondering ur 2014 års bokslut. 
Under året har Stiftelsen Energitekniskt Centrum, ETC, försålt verksamheten till ett av SP  
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ABs dotterbolag SP Energy Technology Center AB. 
Ett avtal har slutits som innebär att SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB förbinder  
sig ersätta Piteå Näringsfastigheter AB för de kostnader som framledes kan uppkomma till  
följd av Piteå Näringsfastigheter ABs åtagande.

Not 27 Nyckeltalsdefinitioner

Justerat eget kapital

Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som 
reducerats med uppskjuten skatt

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Containerhantering Haraholmen    Fotograf: Ulrika Nilsson
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Piteå Kommunföretag AB

Piteå Kommunföretag AB (moderbolaget)

Allmänt
I koncernen Piteå Kommunföretag AB ingår förutom moderbolaget 
de helägda dotterbolagen Piteå Näringsfastigheter AB (underkon-
cern), Piteå Renhållning och Vatten AB, AB PiteBo, Piteå Hamn AB 
och AB PiteEnergi (underkoncern).

Analys
Från och med 20140101 tillämpas det nya huvudregelverket för redo-
visning K3 från Bokföringsnämnden. Införandet av regelverket inne-
bär bland annat att balans- och resultaträkningen för 2013 räknats 
om. Detta medför att resultatet för koncernen 20131231 har förbätt-
rats med 7,2 mkr i jämförelse med utfallet i årsredovisningen 2013.
Årets resultat för koncernen efter finansiella poster uppgår till 74,8 
mkr, vilket är ett väsentligt högre utfall jämfört med föregående år.  
Det är framför allt AB PiteEnergi som har ökat utfallet.
Årets resultat efter skatt som uppgår till 51,2 mkr är däremot något 
sämre än föregående år. Detta beror i huvudsak på en sammantagen 
bokföringsmässig uppbokning av uppskjuten skatt i koncernen, som 
är 12,5 mkr högre än föregående år.
Den 1/1 såldes dotterbolaget Renen i Piteå AB till Piteå kommun, 
för ombildning till Piteå Science Park AB.
Nolia AB ägs till 33,33% och utgör därför intressebolag, vilket inne-
bär utifrån det nya K3-regelverket att bolaget inte konsolideras från 
och med 2013.

Ekonomi
Resultaträkning (tkr) 2014 2013

Intäkter  887 394  906 207

Kostnader -739 612 -764 084

Rörelseresultat  147 782  142 123

Finansiella intäkter      2 385     2 292

Finansiella kostnader   -75 416  -78 551

Resultat efter finansiella poster    74 751   65 864

Skatt  - 23 585    -9 558

Årets resultat    51 166   56 306

  Hänförligt till:

  Moderföretaget aktieägare 50 887 55 925

  Minoritetsintresse      279      381

Årets händelser
• Som föregående år har en gemensam bolagsstämmodag genom-

förts för moderbolaget och samtliga dotterbolag i koncernen. 
Till dagen var bland annat kommunfullmäktiges ledamöter och 
revisorer inbjudna

• Årsstämman för Piteå Kommunföretag AB beslutade att utdel-
ning ska ske till ägaren Piteå kommun med 3 mkr. Utdelning 
avser vinstmedel från 2013

• Nya ägardirektiv för dotterbolagen har antagits av kommunfull-
mäktige respektive Piteå Kommunföretag AB

• Arbete har även skett i syfte att samverka mellan bolagen och 
hitta synergier samt att skapa gemensamma plattformar för admi-
nistrativa processer, vilket bl a lett till att en gemensam upphand-
ling genomförts av försäkringsförmedlartjänster för 4  
av koncernens dotterbolag

Bolagets uppdrag
Piteå Kommunföretag AB äger och förvaltar aktier och andelar i kom-
munala företag inom Piteå kommun. Bolaget är moderbolag i koncernen 
Piteå Kommunföretag AB och ägs till 100 % av Piteå kommun.

Ordförande:  
Peter Roslund

VD:  
Jan Jonsson

Piteå Kommunföretag AB (koncernen)

• Processen med att införliva det nya regelverket för redovisning K3 
har koordinerats inom koncernen via Piteå Kommunföretag AB

• Som en konsekvens av nya ägardirektiv och ändrat regelverk har 
en översyn av dotterbolagens bolagsordningar genomförts

• En upphandling har gjorts av ett för koncernen gemensamt bud-
get- och prognossystem, arbetet har skett i samarbete med moder-
bolaget, dotterbolagen och kommunens inköpsavdelning

• Dotterbolaget Renen i Piteå AB försåldes 20140101 till Piteå 
kommun för ombildning till Piteå Science Park AB
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2014 2013

Utbildning, 
arbete och 
näringsliv

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare
2

Utbildning, 
arbete och 
näringsliv

Piteå ska vara en attraktiv ort 
för näringsliv och företagande 
(Tillväxtprogrammet)

3

Demokrati 
och 
öppenhet

Piteå präglas av en samhällsgemenskap 
med mångfald som grund 
(Integrationsprogram)

3

Livsmiljö Piteå ska erbjuda attraktiva och 
varierande boendemiljöer 3

Livsmiljö De kommunala bolagen skall inom 
ramen för ägardirektivet vara en aktiv 
part i samhällsbyggnad

3 3

Ekonomi Piteå Kommunföretag AB ska klara 
de kommunala bolagens ekonomiska 
åtaganden inom ramen för koncernen 
Piteå Kommunföretag AB

4 4

Ekonomi
2014 2013

Intäkter 348 102

Kostnader -2 834 -1 524

Rörelseresultat -2 486 -1 422

Finansiella intäkter 141 338

Finansiella kostnader -6 728 -6 846

Resultat efter finansiella poster -9 073 -7 930

Bokslutsdispositioner     19 384     12 635

Skatt      -2 303      -1 698

Årets resultat 8 008 3 007

Investeringar 0 0

Analys
Ekonomi och personal
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till -9,1 mkr, vilket 
är sämre än föregående år. Utfallet är dock i paritet med budget 
för 2014. Det fortsatt låga ränteläget har medfört att både ränte-
kostnader och ränteintäkter i bolaget har minskat i jämförelse med 
föregående år. Bolaget har under året tagit gemensamma kostnader 
för bland annat upphandling av ett koncerngemensamt Budget- och 
prognossystem samt Försäkringsförmedlartjänster. Piteå Kommun-
företag AB har under året uppfyllt målet att klara de kommunala 
bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå 
Kommunföretag AB.

Strategiska områden
Barn och unga
Utbildning, arbete och näringsliv
Mål: Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare
Ett gemensamt arbete med kommunen sker kontinuerligt inom sam-
hällsbyggnad och näringslivsutveckling där koordineringen av det 
arbetet sker i dialog mellan kommunen och moderbolaget. 

Mål: Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande
Arbetet med Piteås attraktivitet för nya och befintliga företag sker 
genom samverkan i första hand mellan kommunledning, Piteå 
Science Park AB, Piteå Näringsfastigheter AB och Piteå Kommun-
företag AB.

Uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar
Samverkansområden - 
Samnyttjande av resurser

Pågår Koncern-
budget 
2014

Piteå kommun/samtliga bolag. Lägre kostnader. T.ex. ledning, ekonomi, 
inköp, IT.

Demokrati och öppenhet
Mål: Piteå ska präglas av en samhällsgemenskap med mångfald 
som grund (Integrationsprogram)
Piteå Kommunföretag ABs VD har tillsammans med dotterbola-
gen Piteå Näringsfastigheter AB och AB PiteBo påbörjat en inven-
tering av möjliga lokaler för mottagande av ökat antal flyktingar 
till kommunen.  

Livsmiljö 
Mål: Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
Mål: De kommunala bolagen ska inom ramen för ägardirektivet 
vara en aktiv part i samhällsbyggnad
Inom koncernen är det dotterbolaget AB PiteBo som ansvarar för 
och arbetar med boendemiljöerna.

Framtiden
Löpande arbete sker med utveckling, strategifrågor samt med styr-
ning och samordning inom koncernen. Bolaget har ambitionen att 
genom en god lönsamhet inom dotterbolagen under de närmaste 
åren kunna bidra med en utdelning till sin ägare Piteå kommun.
Därutöver kan ytterligare utdelning till speciella ändamål som ex-
empelvis näringslivsutveckling ske om ekonomisk möjlighet finns.

Piteå Kommunföretag AB (moderbolaget)
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Bolagets uppdrag
Bolaget äger och förvaltar ca 3 950 hyreslägenheter och ca 90 
lokaler. Förvaltningen sker i egen regi och antalet anställda uppgår 
till 40. Bolagets uppdrag är att genomföra kommunens bostadspo-
litiska ambitioner med affärsmässiga principer. I uppdraget ingår 
möjlighet att uppföra, förvärva och avyttra fastigheter förutom den 
löpande förvaltningen.

Årets händelser
• Genomförda investeringar uppgår till 36,3 mkr under året varav 

12,1 mkr härrör till stambyten och badrumsrenoveringar av 62 
badrum i Öjebyn

• Detaljplanen för Strömsundshuset antogs i juni av kommunfull-
mäktige och överklagades inte. Projektering har genomförts under 
hösten. Upphandling inleds i februari 2015

• Strömbackaeleverna färdigställde 6 lägenheter på Furulund. De 
hyrdes ut i november

• Detaljplan för produktion av 16 nya lägenheter i centrala Bergs-
viken har arbetats fram. Planen ska beslutas av kommunfullmäk-
tige i februari 2015 

• PiteBo har ansökt om 4 nya markoptioner för framtida nyproduk-
tion. Vakanser och omflyttningar ligger fortsatt på låga nivåer

• Ny grafisk profil och ny hemsida har lanserats. Hemsidan erbju-
der utökad service till hyresgästerna

• 14 gårdsgrupper har bildats i PiteBos bostadsområden inom ramen 
för utvecklingsavtalet mellan Hyresgästföreningen och PiteBo

• Årsbokslutet för 2014 redovisas i K3-miljö. Den nya lagstiftning-
en medför ett ökat resultat som en följd av minskade direktavdrag 
och ökade investeringar

Ekonomi
Resultaträkning (tkr) 2014 2013

Intäkter 229 948 225 459

Kostnader -184 391 -182 179

Rörelseresultat 45 557 43 280

Finansiella intäkter 16 0

Finansiella kostnader -25 020 -25 867

Resultat efter finansiella poster 20 553 17 413

Bokslutsdispositioner -4 068 -3 404

Skatt -5 830 -436

Årets resultat 10 655 13 573

Investeringar 42 174 27 893

Mål och måluppfyllelse     

2014 2013

Barn och unga Stödja aktiviteter i det lokala 
brottsförebyggande arbetet  4  4

Medverka till ett utbud av boende 
för unga pitebor, gymnasieelever 
och studenter vid Musikhögskolan

4 4

Utbildning, 
arbete och 
näringsliv 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 
invånare 3

Genom att beställa produktion 
av hyreslägenheter av 
Strömbackaskolan bidra till en 
verklighetsanknuten utbildning

4 4

Demokrati och 
öppenhet

Piteå präglas av en 
samhällsgemenskap med mångfald 
som grund (Integrationsprogram)

3

Livsmiljö Piteå ska erbjuda attraktiva och 
varierande boendemiljöer 3

Tillhandahålla prisvärda bostäder för 
alla i en miljö där människor trivs 
och utvecklas på ett positivt sätt

3

Personal Piteå Kommun ska arbeta aktivt för 
att vara en attraktiv arbetsgivare 
och skapa hälsofrämjande 
arbetsplatser

3 3

Ekonomi Kommunens finansiella ställning ska 
vara långsiktigt hållbar 3

Analys
Ekonomi och personal
Resultatet före skatt och dispositioner uppgår till 20,6 mkr. Det är 
ett starkt resultat, det bästa under 2000-talet (exklusive reavinster), 
med en förbättring av föregående års resultat med 18 %. Resultatet 
är presenterat i K3-miljö vilket ger en effekt av ökade investeringar 
och därmed också resultat. Dock har bolaget en ovanligt stark verk-
samhet 2014 även oaktat K3. Förklaring till den goda utvecklingen 
är, förutom K3-effekt även låga kostnader avseende främst konsum-
tions- och räntekostnader. Intäkterna har ökat mer till 2014 än vad 
de gjorde till 2013 trots samma hyreshöjning, 1,95 % båda åren. Det 
förklaras av lägre vakansgrad och lägre omflyttning. Räntabiliteten 
på justerat eget kapital uppgår till 7,2 % vilket överträffar ägarens 
långsiktiga mål (5 %). Noteras bör att definitionen för räntabiliteten 
har förändrats till 2014 vilket medför ett högre utfall. Räntabiliteten 
har legat mellan 0,5 och 3,0 % under perioden 2009 till 2014 enligt 
den tidigare definitionen.

Soliditeten uppgår till 25,2 % vilket också ligger över det lång-
siktiga mål ägaren har, 20 %. Soliditeten ligger nu på historiskt hög 
nivå. Detta förklaras av en gradvis ökning av det egna kapitalet 
från 2000-talets början, från ca 130 milj kr till dagens nivå på 280 
milj kr samtidigt som skulderna minskade märkbart i samband med 
försäljningen av 500 lägenheter 2008.

Arbetsmiljöarbetet har genomförts med stor ambition under året. 
Skyddsronder har genomförts på bovärdskontoren. Kundservice, har 
byggts om med förbättrad arbetsmiljö inom ergonomi och säkerhet. 
Intern information har genomförts enligt den mötesstruktur som är 
antagen. Skyddskommittén har sammanträtt vid 2 tillfällen (av 4 pla-
nerade) pga stor arbetsbelastning i samband med ekonomichefsbyte. 
Utbildningar har genomförts med ett snitt på 6 utbildningsdagar per 
anställd. Hälsoundersökning har erbjudits alla medarbetare. Gemen-
sam träning har inletts på prov under 6 månader. Medarbetarenkät har 
genomförts med höga betyg till företaget. Sjukskrivningstalen 

Vice ordförande:  
Anette Christoffersson

VD: 
Maria Sandström



 31 PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB  2014

har ökat märkbart sedan 2013 men ökningen består av ett fåtal 
sjukskrivningar som inte är arbetsrelaterade.

Strategiska områden 
Kommunövergripande prioriterade mål: 
Piteå ska 2020 ha 43 000 invånare. PiteBo har utökat antalet lägen-
heter i Strömsundshuset från 50 till 59. Under 2014 har detaljplanen 
antagits och projekteringen har genomförts. Under 2015 ska upp-
handling och byggstart ske. Målsättningen är att färdigställa lägen-
heterna till årsskifte 2016/2017.

Piteå ska präglas av samhällsgemenskap med mångfald som grund. 
Målsättningen att etablera 15 gårdsgrupper i PiteBos bostadsområden 
har uppfyllts i hög grad med 14 bildade grupper. Varje grupp har en 
representant som medverkar i forum med PiteBos ledning och Hy-
resgästföreningen, 4 gånger per år.

PiteBo ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer. 
Strömsundshuset är ett projekt som bör uppfattas som attraktivt  
och varierande.

Barn och unga
PiteBo medverkade för 3:e året i följd i projektet "PiteBor på stan". 
Projektet är ett samarbete mellan polisen, brottsförebyggande rådet och 
PiteBo och syftar till att öka tryggheten "ute på stan" nattetid på som-
maren. Aktiviteten består av nattvandrande föräldrar i centrala Piteå 
helgnätter under högsommartid. Nattvandringar har skett 10 helger.

Av de 59 lägenheterna i Strömsundshuset planeras för 12 st 
1,5:or, dvs 20,3%.  

Utbildning, arbete, näringsliv
PiteBo skrev nytt avtal med Strömbacka gymnasium 2014 om pro-
duktion av Hus 3 på Furulund. Produktionen omfattar 6 lägenheter 
och de kommer färdigställas under 2016. Strömbackaeleverna har 
färdigställt 6 lägenheter under 2013 och ytterligare 6 lägenheter 
under 2014 i tidigare överenskommelser.

Livsmiljö
PiteBo har en målsättning att minska energiförbrukningen med 20 
% från 2007 till 2016. Fram till utgången av 2014 har PiteBo sänkt 
förbrukningen med drygt 19 %. Målsättningen är således nästan 
uppnådd två år i förväg. PiteBo ligger i topp bland de 107 fastig-
hetsbolag som deltar i samma aktivitet, Skåneinitiativet.

Jämställdhet
Av PiteBos 40 anställda är 10 kvinnor (25 %) och 30 män (75 %). I 
ledningsgruppen är 40 % kvinnor och 60 % män. I PiteBo styrelse 
är 56 % kvinnor och 44 % män. I styrelsen och ledning är jämställd-
heten god. Under 2014 har jämställdheten ökat i ledningen.

Mångfald
PiteBo har ingen medarbetare eller ledamot i styrelsen med utländsk 
bakgrund. Vid varje rekrytering belyses mångfaldsperspektivet. 
Bland hyresgäster i PiteBos bostäder finns en stor mångfald. Hos 
PiteBo bor hyresgäster med olika etnisk bakgrund, unga vuxna, 
universitetsstuderande, gymnasieelever, pensionärer, arbetssökande, 
ensamstående med eller utan barn, hyresgäster med svagare eko-
nomi och hyresgäster med svagare social situation. En majoritet av 
PiteBos hyresgäster har inget annat alternativ på bostadsmarknaden.

Framtiden
Riksbanken uppskattar en oförändrad styrränta fram till hösten 
2016. Under åren 2016-2019 prognosticeras höjda räntor i takt 
med att efterfrågan och ekonomisk aktivitet ökar vilket kommer 
att öka PiteBos kostnader för kapital. Vakansgraden bedöms vara 
stabil under 2015 men kommer att öka i takt med att byggandet 
ökar i kommunen de kommande åren. En procents ökad vakans 
medför en förlorad hyresintäkt på 2,3 mkr per år. Båda dessa fak-
torer påverkar resultatutvecklingen i stor omfattning i fastighets-
bolag och kommer att begränsa PiteBos möjlighet att leverera 
resultat. Kostnader för energi och snöhantering har varit mycket 
låga 2013 och 2014 beroende på milda vintrar och låg nederbörd. 
Dessa kommer sannolikt att justeras upp till normala nivåer.

Reparationskostnader har varit låga 2013 och 2014 och kom-
mer även de att justeras upp till mer normala nivåer. Fortsatt 
finns ett mycket stort underhållsbehov i PiteBo. Förutom ett 
befintligt behov idag på 300 mkr kr tillkommer ca 30 mkr per 
år de kommande fem åren. För att kunna både nyproducera och 
underhålla befintliga fastigheter kommer krävas försäljning av 
objekt i det nuvarande innehavet. 

Åtgärder Status Beslutad Återrapport Kommentar
Samverkansområden Nyckelhantering - Undersöka om det 
finns potential i gemensam automatisk hantering av nycklar för 
både kommunen och Pitebo.

Klar Koncernbudget 
2014

Samverkansområden Energi - Piteå Energis nya 
prissättningsmodell för 2015 ger möjlighet att samverka för att 
hitta effektiviseringar i fjärrvärmesystemet (minska nyttjandet 
av dyr spetslast).

Klar Koncernbudget 
2014

2016 Uppdrag

Samverkansområden - Administration uthyrning/
hyresdebitering av bostäder åt kommunen.

Klar 2012 2014 Uppdrag

Intressekonflikter - Kraftiga höjningar av fjärrvärmetaxa 
reducerar möjligheten att uppnå uppställda avkastningskrav.

Klar 2013 2016/2017 Uppdrag
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Bolagets uppdrag
PiteEnergi-koncernens verksamhet består av att producera, distri-
buera och sälja ledningsbunden energi, fjärrvärme, telekommunika-
tion samt uppföra, äga och driva alla de anläggningar som krävs 
för uppdraget. Verksamheten är uppdelad i affärsområdena elnät, 
bredband, fjärrvärme, elhandel/elproduktion samt avdelningarna 
marknad (försäljning och kundservice) och administration (eko-
nomi, personal och fastighet).

Årets händelser
• 2014 var ännu varmare än 2013, hela 11 % varmare än det s.k. 

normalåret. Detta innebär att försäljningen av el och fjärrvärme  
är mindre än beräknat

• Elproduktionen i Sikfors kraftstation har varit väsentligt lägre än 
normalt, beroende på låg tillrinning, som i kombination med låga 
elpriser gör att lönsamheten för elproduktionen är historiskt låg

• Affärsområdena elnät förnyas och vädersäkras i form av invest-
eringsprojekt som genomförs mer eller mindre löpande. Dessa 
projekt är oerhört viktiga för att uppnå de höga kraven på leverans-
säkerhet som ställs i ellagen

• Affärsområdena fjärrvärme och bredband har under 2014 fortsatt att 
expandera med nyanslutningar, dock i lägre takt än föregående år

• Under året har ny prisstruktur fjärrvärme förberetts och kom-
municerats med alla kunder som är näringsidkare, inför starten 
2015-01-01

• Från första augusti 2014 säljer PiteEnergi Handel AB endast 100 
% förnybar el, helt i linje med den nya varumärkesplattformen

• En fast solcellsanläggning har installerats på Acusticums tak, 
projektet har skett i samarbete med fastighetsägaren Piteå 
Näringsfastigheter AB, och bidrar till ökad produktion av för-
nybar el i Piteå 

Ekonomi
Resultaträkning (tkr) 2014 2013

Intäkter 444 238 465 228

Kostnader -380 303 -409 695

Rörelseresultat 63 935 55 533

Finansiella intäkter 1 550 541

Finansiella kostnader -10 162 -11 553

Resultat efter finansiella poster 55 323 44 521

Bokslutsdispositioner -27 660 -22 313

Skatt -6 486 -3 213

Minoritetsintresse -17 31

Årets resultat 21 160 19 026

Investeringar 65 055 69 811

VD: 
Daniel Fåhraeus

Ordförande:  
Lars-Olof Pettersson

Mål och måluppfyllelse
2014 2013

Barn och unga Genom projekt Framtid Piteå främja 
utveckling av föreningslivet 4

Utbildning, 
arbete och 
näringsliv 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 
invånare 3

Stärka och utveckla Piteå som ett  
centrum för forskning och utveckling  
och kommersialisering av förnyelse-
bar energi (ägardirektiv och tillväxt-
program)

3

Demokrati och 
öppenhet

Piteå präglas av en 
samhällsgemenskap med mångfald 
som grund (Integrationsprogram)

2

Livsmiljö Piteå ska erbjuda attraktiva och 
varierande boendemiljöer 3

Piteå ska utveckla bra infrastruktur 
och goda kommunikationer 3

Miljömässigt och kostnadseffektivt 
tillgodose privatpersoner och 
företag med energi (el och värme) 
samt infrastruktur inom data- och 
telekommunikation (ägardirektiv)

4

Personal Piteå Kommun ska arbeta aktivt för 
att vara en attraktiv arbetsgivare och 
skapa hälsofrämjande arbetsplatser

4

Ekonomi Kommunens finansiella ställning ska 
vara långsiktigt hållbar 4

Analys
Ekonomi och personal
Årets resultat är högre än föregående år. Fjärrvärmeaffären har 
utvecklats väl tack vare låg egenproduktion och en stabil leverans 
från huvudleverantören. Bredband har via aktiv kundbearbetning 
genererat nya kunder som ger bolaget ökade intäkter. Elhandel har 
också lyckats väl tack vare en väl avvägd volymriskaffär samt aktiv 
kundbearbetning. Däremot sjunker intäkterna från elproduktionen 
i Sikfors på grund av det låga elpriset. Elnät har låga nätförluster, 
främst p.g.a. låga marknadspriser på el. Fortsatt lågt ränteläge på-
verkar koncernens räntekostnader positivt.

Ett aktivt arbete med ledarskapsutveckling genomförs under året. 
Samtliga chefer genomför ledarutvecklingsprogram bl a innehållande 
ledarmätning med fokus på att öka genomförandeförmåga. Samtliga 
avdelningar har arbetat fram spelregler i syfte att skapa tydlighet i 
förhållningssätt mellan varandra. Alla anställd har erbjudits att ge-
nomföra en beteendeprofil i syfte att utveckla samspel och effektivitet 
inom avdelningar och arbetsgrupper. Arbetet är uppstartat med fem av 
sex avdelningar och kommer att fortsätta under 2015.

Strategiska områden
Barn och unga 
I projektet Framtid Pite är bolaget en av fyra samarbetsparters och 
har deltagit aktivt vid samtliga 12 genomförda aktiviteter under 
2014 för att kvalitetssäkra och främja det lokala föreningslivet.

Under året har projektet energiutmaningen påbörjats där ett av 
delprojekten är att utbilda barn till energidetektiver. Detta har ge-
nomförts i samband med olika marknadsaktiviteter under året.

Utbildning, arbete och näringsliv 
Övergripande mål: Piteå ska år 2020 har 43 000 invånare. PiteEner-
gi möjliggör nyetableringar av både boende och företagande genom 
att utveckla infrastrukturerna elnät, fjärrvärme samt bredbandsnät. 
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Åtgärder Status Beslutad Kommentar

Intressekonflikter - Prissättning 
av nyttigheter (elnät, fjärrvärme, 
bredbandsnät) Intäkter för bolaget är 
samtidigt kostnader för kunder som är 
förvaltningar och bolag.

Klar Affärsmässighet råder mellan bolagen i dialog kring priser, produkter 
och kund/leverantörsförhållande.

Samverkansområden - IT-tjänster. 
Kommunens IT-avd samt bolag. Sänka 
kostnader totalt för koncernen.

Klar Koncern- 
budget 2014

Samarbete med PKs IT-avdelning påbörjas under kvartal 1 2015. 

Intressekonflikt - Avkastning vs 
kommunala uppdraget. Lönsamhetskrav 
och affärsmässighet ej i samklang med 
vissa av kommunens planer.

Klar Budget 2012 Avkastningskrav från ägaren samtidigt som PiteEnergi lyder under 
aktiebolagslagen medför i vissa situationer intressekonflikter. 
Löpande dialog viktig för att skapa förståelse för olikheter mellan 
verksamheterna.

Samverkansområden - Administrativa 
tjänster. Sänka kostnader totalt för 
koncernen.

Pågår Budget 2012 PiteEnergi genomfört utbildning LOU, bjudit in samtliga bolag inom 
koncernen, genomförd augusti.

Koncernens investeringar i dessa infrastrukturer bidrar även till 
pitebygdens sysselsättning genom anlitande av lokala underen-
treprenörer.

Företaget ska stärka och utveckla Piteå som ett centrum för forsk-
ning, utveckling och kommersialisering av förnyelsebar energi. 
Den fasta solcellsanläggningen som uppförts på taket på Acusticum 
kommer att ge forskarvärlden möjlighet att studera produktion både 
från den rörliga anläggningen och denna nya fasta.

Demokrati och öppenhet
Övergripande mål: Piteå ska präglas av en samhällsgemenskap 
med mångfald som grund. Företaget tar emot och handleder ett 
antal praktikanter årligen, vilket ger praktikanterna möjlighet att 
få/återgå till arbete.

I strävan att nå ut till så många medborgare som möjligt i kom-
munen skapas marknadsaktiviteter som riktar sig till allmänheten 
där barnkalaset i Södra Hamn är ett gott exempel.

Livsmiljö
Övergripande mål: Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande  
boendemiljöer.

PiteEnergi medverkar till nybyggnation och utveckling av bo-
ende genom leverans av elnät samt fjärrvärme och bredband där 
möjlighet finns.

Företaget är effektivt och miljöfokuserat; våra prisnivåer på el 
och fjärrvärme ligger på 30:e respektive 7:e plats i riket. Från 1 
augusti är all el bolaget säljer ursprungsmärkt vilket medför att en 
högre andel förnybar energi levereras från koncernen. 

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer.
Genom stora årliga satsningar på ny- och reinvesteringar bidrar bola-
get till utveckling av bra infrastruktur och goda kommunikationer.

Framtiden
Efter ett decennium av kraftig expansion av infrastrukturer är kon-
cernen inne i en period med färre nyanslutningar i fjärrvärmenätet. 
Affären fjärrvärme har stora utmaningar i framtiden, bl a beräknas 
kundernas energieffektivisering ge bolaget lägre försäljning - något 
som syns redan i dagsläget. Fortsatt fokus på samarbetet med het-
vattenleverantören är viktigt för att hålla kostnaderna på bra nivåer.

Fokus fortsätter på förstärkning och förnyelse av elnätet, förtät-
ning av bredbandsnätet samt produktionsoptimering av fjärrvärme-
nätet. Reinvesteringar inom främst elnätet medför att investeringsni-
vån kommer att vara fortsatt hög under 2015.

Fortsatt satsning på utvecklingsprojekt kommer ske enligt ägardi-
rektivet. Fortsatt satsning på solceller kommer sannolikt ske genom 
deltagande i ett projekt på Lindbäcksstadion. Det senaste projekt 
med fasta solceller på Acusticums tak, ser bolaget fram emot första 
året med produktion från denna anläggning.

Energieffektivisering har bidragit till tjänsteutveckling av en-
ergirådgivning, mättjänster och serviceavtal för kunder. Med hög 
kompetens och bred erfarenhet ser bolaget möjligheter att fortsätta 
utvecklingen av dessa och andra tjänster för att tillföra kunderna 
ytterligare kundnytta.

Inom affärsområde Bredband kommer fokus fortsatt att ligga på 
utveckling av tjänsteutbudet för att öka användningen av internet, 
IP-telefoni och TV.
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Bolagets uppdrag
Piteå Hamn AB äger och förvaltar hamnanläggningen på Hara-
holmen. Bolaget ser till att dess anläggningar såsom magasin, 
kajer, farleder o dyl är i gott skick. Bolaget strävar efter att, till-
sammans med kunder och samarbetspartners, bidra till effektiva 
logistiklösningar.

Årets händelser
• Utveckling Haraholmens logistikcentrum, etapp 1 har avslutats 

under året och skapat en förbättrad elektrifierad järnvägsterminal 
på Haraholmens logistikområde

• Regelbunden containertrafik etableras sommaren 2014 med vecko-
trafik från oktober 2014

• Projekt ”Haraholmens logistikcentrum, etapp 1” beviljas extern 
medfinansiering 40 mkr och kan genomföras enligt plan 2014.

• Lindbäcks Bygg beslutar att etablera ytterligare en fabrik för 
tillverkning av husmoduler inom Haraholmens logistikområde

• Haraholmens fordonsterminal hanterar mer än 6 000 fordon

• Inget byggande av vindkraft i Markbygdenprojektet under 2014. 
Ca 600 delar till 13 verk lagras inom hamnområdet 

• Fortsatt stabil utveckling av godsflöden över oljehamn med ökade 
volymer och bibehållet antal anlöp då vissa fartyg både lastar och 
lossar gods

• Från vintern 2014/15 bunkrar Sjöfartsverket sina statliga isbrytare 
baserade i Bottenviken vid oljehamnen

Ekonomi
Resultaträkning (tkr) 2014 2013

Intäkter 27 755 28 937

Kostnader -20 061 -20 140

Rörelseresultat 7 694 8 797

Finansiella intäkter 44 100

Finansiella kostnader -2 146 -2 122

Resultat efter finansiella poster 5 592 6 775

Bokslutsdispositioner -5 475 -3 331

Skatt          -114            -39

Årets resultat 3 3 405

Investeringar 26 332 5 465

VD:  
Ulrika Nilsson

Ordförande:  
Maj-Britt  Lindström

Mål och måluppfyllelse
2014 2013

Utbildning, 
arbete och 
näringsliv

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare
3

Utbildning, 
arbete och 
näringsliv

Piteå ska vara en attraktiv ort 
för näringsliv och företagande 
(Tillväxtprogrammet)

3

Utbildning, 
arbete och 
näringsliv

Bolaget skall på marknadsmässiga villkor, 
men med beaktande av kommunens 
näringspolitiska mål, sträva efter att 
vara den självklara partnern genom 
att erbjuda de bästa lösningarna för 
kundernas sjö- och landtransporter 
inklusive lagring av gods.

3 3

Utbildning, 
arbete och 
näringsliv

Tillsammans med intressenter etablera 
och vidmakthålla långsiktigt hållbara 
logistikflöden

3 3

Livsmiljö Piteå ska utveckla bra infrastruktur och 
goda kommunikationer 4

Livsmiljö Att hamnen med hänsyn till 
verksamhetens art systematiskt arbetar 
för en god miljö för de som vistas 
inom hamnens närområde

3 3

Livsmiljö Bolaget ska fortsätta arbetet med 
energieffektivisering 3 3

Personal Genom förebyggande åtgärder behålla 
personalens frisknärvaro 4 4

Ekonomi Långsiktigt god lönsamhet och soliditet 
enligt ägardirektiv för att bibehålla 
en konkurrenskraftig hamn med god 
infrastruktur

4 4

Analys
Ekonomi och personal
Årets resultat före bokslutsdispositioner är 5,6 mkr. 

Bolagets resultatnivå kommer sannolikt att stabiliseras på nivån 
4 mkr +- 0,5 mkr inom närmaste åren. Bolaget har ett antal utma-
nande infrastrukturprojekt som kommer att belasta kommande års 
resultat beroende på omfattning och finansieringsmöjligheter.

Det järnvägsprojekt som bedrivits under 2013-2014 har varit ett 
viktigt steg mot ökad konkurrenskraft för Haraholmens logistikcen-
trum. Projektet har tagit en stor del av bolagets resurser i anspråk.

Mildare vintrar har bidragit till lägre driftkostnader. På intäkts-
sidan är godsnivåer och utfall i nivå med 2013. En viss nedgång 
märks vad gäller skogsråvara och projektlaster (vindkraft), men å 
andra sidan är nivån petroleumprodukter något högre.

Flöden skogsråvara och antal fartygsanlöp till Munksund har ökat.

Piteå Hamn AB ligger för räkenskapsåret 2014 över ägarnas krav 
vad gäller avkastning och soliditet.

Strategiska områden
Bolaget har en fortsatt stabil utveckling av verksamhet och resul-
tat, även om planerade investeringar i infrastruktur och fokus på 
utveckling av logistiklösningar kommer att innebära en lägre nivå 
avseende avkastning.

Bolaget bidrar via fortsatt utveckling av Haraholmens logistik-
centrum och utveckling av logistikutbudet till ökad konkurrenskraft 
för kommun och regionalt näringsliv.

En förbättrad järnvägsterminal samt elektrifierat anslutande spår 



 35 34  PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB 2014 PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB 2014

ger ökade möjligheter för intermodala miljövänliga transporter. 
Utvecklingsarbetet avseende godstrafik på järnväg inom Piteå kom-
mun bedrivs tillsammans med Trafikverket och industrin.

Samarbetet med ShoreLink, operatör på logistikområdet, samt 
hamnens kunder fungerar väl och stödjer den fortsatta utvecklingen 
av Haraholmens logistikcentrum och utbudet av konkurrenskraftiga 
transporttjänster.

Etableringen av regelbunden containertrafik 2014 är viktig för 
hamnens befintliga kunder och innebär utökade möjligheter för min-
dre godsvolymer på sjö. Utökad linjetrafik är ett av bolagets mål.

Arbetet med energieffektivisering fortsätter, vilket har resulte-
rat i minskad energiförbrukning trots utökad belysningskapacitet. 
Hamnen stödjer även rederiernas strävan efter mer miljövänliga 
lösningar för sjöfarten. 

Bolaget har i aktuella markanläggningsarbeten återanvänt restpro-
dukter från rivningsarbeten (Löjan) och flygaska från SmurfitKappa 
för att minska miljöbelastningen.

Kapacitetsnyttjandet av hamnens magasin och lagringsplaner är 
något förbättrat.

Periodens investeringar
Följande investeringar är avslutade under perioden;
• Pilotprojekt köryta pappersmagasin 
• Köp mark hamnutbyggnad 
• Förbättringsåtgärder farled Bondöfjärden 
• Orienteringsskyltar hamnområde  
• Förbättringsåtgärder brandvattenledning oljehamn

Följande investeringar har påbörjats och kommer att avslutas 
under 2015;
• Utveckling Haraholmens logistikcentrum, etapp 1 
• Åtgärd förstärkning oljekaj  
• Utredning utbyggnad hamn/ Utveckling Haraholmens logistik-

centrum, etapp 2

Bolagets investeringar 2014 består i huvudsak av åtgärder för ut-
veckling och expansion av Haraholmens logistikcentrum samt för-
stärkningar av kajkonstruktionen för oljehamnen.

Framtiden
Det riktiga draget i svensk exportindustri pga valutaförsvagningen 
och nollräntan har än så länge uteblivit.

Europa har producerat stora mängder sågade trävaror under året, 
vilket innebär att lagernivåerna är höga och priserna pressas nedåt. 

Regionens exporterande företag är väldigt beroende av en konkur-
renskraftig sjöfart. Konsekvenserna av svaveldirektivet tycks f n vara 
begränsade då det låga oljepriset även pressar priset på marine gas oil 
(lågsvavligt bränsle) jämfört med heavy fuel oil (den sk tjockoljan).

Utvecklingsplan Piteå Hamn bolaget har en positiv utveckling vad 
gäller godsflöden och kan erbjuda regionalt näringsliv ökade möjlig-
heter till intermodala och miljövänliga transporter.

Under 2015 ska Piteå kommun och Piteå Hamn ta ställning till 
förslag om ett samordnat uppdrag avseende förvaltning järnvägs-
infrastruktur och utveckling av godstrafik på kommunal järnväg. 
Dessutom slutförs under 2015 en åtgärdsvalsstudie "Järnväg Piteå" 
som belyser funktionen Piteå centrala bangård och en utveckling av 
järnvägsterminalfunktionen på Haraholmen.

Under 2016-2017 planerar närliggande Sunpine bygga ut sin verk-
samhet med produktion av harts och Lindbäcks Bygg beräknas ta en 
ny fabrik i drift på Haraholmen. Positiva effekter är ökad sysselsätt-
ning, nya godsflöden/nya verksamheter inom logistikområdet och 
möjligheter till kustsjöfart mellan Piteå och Mälarregionen.

Bolaget har i sin affärsplan för 2015-2017 fastställt ett antal strate-
giskt viktiga frågor för bolagets fortsatta utveckling under närmaste 
3-årsperioden. De viktigaste är:

• Utveckling utbud konkurrenskraftiga logistiktjänster till nytta för 
regionens tillverkande företag, exempelvis containertrafik och 
godstrafik på järnväg. 

• Fortsatt utveckling Haraholmens logistikcentrum och expansion 
logistikområde.

Åtgärder Status Beslutad Återrapport Kommentar
Nyttjande resurser oljehamn. Samnyttjande resurser arbete 
oljehamn NBA.

Ej 
påbörjad

Koncern- 
budget 2014

ÅR 2014 Ej relevant fn.

Förvaltning järnväg. Samordning ansvar arbetsuppgifter järnväg. Pågår Koncern- 
budget 2014

ÅR 2014 Förslag till lösning beslut 201501. 
Genomförande 2015.

Avtalsregister. PHAB/Piteå kommun/Pikab. Gemensamt 
användande av befintligt eller nytt avtalsregister med 
påminnelsefunktion. Ska vara enkelt och skalbart.

Ej 
påbörjad

Koncern- 
budget 2014

ÅR 2014 Oklart om intresse för samordning.

Administration. PHAB/Pnf. PHAB köper kvalificerade 
redovisningstjänster.

Pågår Koncern- 
budget 2014

ÅR 2014 Försök köp tjänster Pnf 2013-2014 
avseende kval ek. tjänster avslutas 
201501 pga för hög belastning Pnf 
adm. Löneadm Pitebo från 2015.

Energieffektivisering. PHAB/PiteEnergi/Kommun. Rådgivning 
kring åtgärder för energieffektivisering.

Pågår Koncern- 
budget 2014

ÅR 2014 Installation LED i magasin 2014 och 
2015.

Flytt småbåtshamn samt upplag för etablering Lindbäcks och 
expansion logistikcentrum.

Pågår Koncern- 
budget 2014

ÅR 2014 Plan saknas för lösning flytt 
småbåtshamn samt upplag.

Etableringar hamnens närområde. Upprätta plan för hur 
arbetet ska bedrivas, strategier och mål samt former för 
samordning/samarbete.

Pågår Koncern- 
budget 2014

ÅR 2014 Lindbäcks Bygg etablering 2017. 
Arbete inlett vg logistiklösningar och 
anpassning infrastruktur. Sunpine bygger 
ut för hartsproduktion 2015 - arbete 
inlett kring aktuella investeringar och 
logistikflöden.  Arbete vg.
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Bolagets uppdrag
Piteå Näringsfastigheter AB har som uppgift att främja arbetsmark-
naden i kommunen, verka för ett livskraftigt näringsliv, äga och 
förvalta fastigheter för industri-, kontors-, affärs-, och utbildnings-
verksamhet samt offentlig verksamhet på ett lönsamt sätt och inom 
ramen för bolagets resurser, i vissa fall ta större risker än våra 
konkurrenter.

Årets händelser
• Nybyggnationen i kvarteret Stadsvapnet i centrala Piteå, som 

kommer att inrymma lokaler för såväl kulturell som kommersiell 
verksamhet fortsatte under hela 2014 med inflyttning under våren 
2015. Investeringen beräknas totalt uppgå till ca 75 mkr

• Under året skedde en om- och tillbyggnad av Sunpines lokaler på 
Haraholmen och investeringen uppgick till ca 15 mkr

• Sensia, som hyrde lokaler i gamla Åhlénshuset och på Furunäset, 
beviljades under våren rekonstruktion. Verksamheten såldes vi-
dare men det medförde stor ekonomisk skada och merarbete för 
koncernen. 

• Under hösten påbörjades ett arbete med att bygga ut kontors- och 
verkstadslokalerna för Sunpine på Haraholmen. Arbetena beräk-
nas färdigställas under hösten 2014 och investeringen uppgår till 
ca 15 mkr

• Det stora skyfallet i slutet av juli orsakade omfattande vattenska-
dor i några av koncernens fastigheter och ett antal hyresgäster 
fick evakueras till andra lokaler. 

• I Kompositbyn i Öjebyn har verksamheten under året utvecklats 
positivt och etablerade företag har vuxit

• Under perioden såldes en av koncernens fastigheter på Verkstads-
gatan i Piteå till en av hyresgästerna

Ekonomi
Resultaträkning (tkr) 2014 2013

Intäkter 120 482 122 793

Kostnader -93 981 -95 960

Rörelseresultat 26 501 26 833

Finansiella intäkter 297 700

Finansiella kostnader -25 354 -24 967

Resultat efter finansiella poster 1 444 2 566

Bokslutsdispositioner 15 850     18 485

Skatt      - 6 394      -2 532

Minoritetsintresse -262 -412

Årets resultat      10 638     18 107

Investeringar 77 517 197 602

VD:  
Jan Jonsson

Ordförande:  
Peter Roslund

Allhuset kommer att inrymma kulturell verksamhet och beräknas vara färdigställt i 
början av 2015.   Skiss: Renetta Gkiafi, Arkitekthuset Monarken/AMB Arkitekter

Mål och måluppfyllelse

2014 2013

Utbildning, 
arbete och 
näringsliv

Piteå ska år 2020 ha 43 000 
invånare 2

Utbildning, 
arbete och 
näringsliv

Piteå ska vara en attraktiv ort 
för näringsliv och företagande 
(Tillväxtprogrammet)

     3

Utbildning, 
arbete och 
näringsliv

Främja sysselsättning och bidra 
till differentiering av näringsliv 
och arbetsmarknad i Piteå 
(Ägardirektiv)

     3

Demokrati 
och öppenhet

Piteå präglas av en 
samhällsgemenskap med mångfald 
som grund (Integrationsprogram)

     3

Livsmiljö Piteå ska erbjuda goda 
förutsättningar för miljövänliga och 
hälsosamma val i vardagen (Klimat- 
och energiplan, Folkhälsa)

4

Livsmiljö Det offentliga rummet ska upplevas 
attraktivt, tryggt och trivsamt      3

Livsmiljö Pnf:s fastigheter och lokaler ska 
vara kostnads- och energieffektiva      3

Personal Piteå Kommun ska arbeta aktivt för 
att vara en attraktiv arbetsplats och 
skapa hälsofrämjande arbetsplatser

4

Personal Piteå Kommun ska vara en 
jämställd arbetsplats där kvinnor 
och mäns kompetens, resurser och 
erfarenheter tas tillvara

4

Ekonomi Piteå Kommunföretag AB ska klara  
de kommunala bolagens ekono-
miska åtaganden inom ramen för 
koncernen Piteå Kommunföretag AB

4
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Analys
Ekonomi och personal
Ingen indexreglering av hyrorna skedde under 2014 eftersom kon-
sumentprisindex som styr regleringen inte ökade. Genom ett stort
kostnads- och effektivitetsfokus är utfall 2014 på helår, trots allt 
positivt vilket också prognostiserades vid tertialbokslutet 2014-08-
31. I resultatet ingår reavinst vid försäljning av en av koncernens 
fastigheter med 0,5 mkr. Koncernen arbetar aktivt med hälso- och 
friskvård och korttidsfrånvaron är fortsatt låg. Trivseln på arbets-
platsen är god vilket framkommit vid medarbetarsamtal och arbets-
klimatundersökning. Arbetsplatsträffar genomförs regelbundet.

Strategiska områden
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare
Bolagsmål: Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och före-
tagande. Främja sysselsättning och bidra till differentiering av nä-
ringsliv och arbetsmarknad i Piteå (ägardirektiv).
Koncernen vill bidra till såväl etablering av nya företag, som 
utveckling av befintliga företag i kommunen genom att erbjuda 
ändamålsenliga lokaler. Under perioden har koncernen fått 25 nya 
hyresgäster samtidigt som 20 befintliga hyresgäster expanderat sin 
verksamhet.

Åtgärder Status Beslutad Återrapport Kommentar
Samverkansområden - 
Energibesparing.

Pågår Uppdrag i 
koncern-
budget 
2014

Pite Energi och PNF samverkar i projekt som kan leda till lägre 
energiförbrukning och minskade kostnader för bägge parter. Ett 
samarbete kring en solcellspark på Acusticumområdet färdigställdes 
under 2014.

Intressekonflikt - Taxor och 
avgifter. Höjda taxor och 
avgifter påverkar resultatet 
för PNF negativt.

Pågår Uppdrag i 
koncern-
budget 
2014

Inga förslag.

Intressekonflikter : - 
Uppsägning av utbildnings-
lokaler leder till stora 
kostnader för anpassning 
till annan verksamhet.

Pågår Koncern-
budget 
2014

Längre kontrakt samt att den totala kostnaden finns presenterad då 
beslut fattas om uppsägningar eller nedläggningar av viss verksamhet.

Piteå ska erbjuda attraktiva och  
varierande boendemiljöer
Bolagsmål: Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt 
och trivsamt. PNF:s fastigheter och lokaler ska vara kostnads- och 
energieffektiva (ägardirektiv).

Oljeanvändning för uppvärmning förekommer inte i koncernens 
fastigheter. Arbetet med att minska den totala energiförbrukningen 
har varit framgångsrik och antalet kWh/kvm lokalyta är 18% lägre 
jämfört med 2008.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med  
mångfald som grund
Inom koncernen finns lokaler som hyrs ut till verksamhet inom 
flyktingmottagandet.

Framtiden
Inte heller 2015 kommer koncernen att kunna möta prisökningar ge-
nom en indexreglerad hyreshöjning. Detta ställer höga krav på ytter-
ligare effektiviseringar och besparingar och fokus på intäktsökning-
ar genom lägre vakanser. Efterfrågan på industrilokaler är mycket 
begränsad och bedöms även fortsatt vara låg. Fortsatta satsningar på 
energioptimering ska ge minskad energiförbrukning och bidra till att 
uppnå uppsatta miljömål. Arbetet fortsätter med att utveckla organi-
sationen för ökad effektivitet och kundnöjdhet genom satsningar på 
hälsa, god arbetsmiljö, utbildning och jämställdhet.
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Bolagets uppdrag
Pireva svarar för insamling, transport, mellanlagring och behand-
ling av avfall samt deponi- och restprodukthanteringsfrågor inom 
Piteå kommun. Bolaget ansvarar för de allmänna vatten- och av-
loppsanläggningarna och är huvudman för det allmänna vatten och 
avloppsledningsnätet inom, av Piteå kommun, fastställt verksam-
hetsområde samt svarar för produktion och distribution av dricks-
vatten och omhändertagande av avloppsvatten. 

Vatten-, avfalls- och avloppsverksamheten bedrivs så att en god 
service och tillgänglighet erbjuds till boende och verksamma i Piteå 
kommun. Pireva verkar för ökad återvinning, god vattenkvalité och 
miljöriktig behandling av avfall och avlopp. Verksamheten skall 
präglas av säkerhet, tillgänglighet, effektivitet och kvalité och be-
drivas i samförstånd med piteborna och näringsliv. 

Årets händelser
• Påbörjat och slutfört delar av utbyggnad för nytt verksamhets-

område Hemlunda/Vitsand

• Övertagande av drift och underhåll av 92 avloppspumpstationer  
i egen regi

• Slutfört sluttäckning av etapp två av deponin på Bredviksbergets 
avfallsanläggning 

• Fortsatt införande av grön rutt som innebär kärl på samma sida  
av vägen, 13 av 25 områden är klara 

• Genomfört upphandling samt tecknat avtal kring omhänder-
tagande av brännbart avfall 

• Inköp av ett nytt renhållningsfordon 

• Som en del i införandet av positioneringssystemet EDP-mobile  
är 6 100 kärl taggade av totalt cirka 30 000

Ekonomi
Resultaträkning (tkr) 2014 2013

Intäkter 130 827 129 226

Kostnader -117 209 -114 032

Rörelseresultat 13 618 15 194

Finansiella intäkter 328 253

Finansiella kostnader -5 966 -7 159

Resultat efter finansiella poster 7 980 8 288

Bokslutsdispositioner -7 801 -7 932

Skatt -171 -85

Årets resultat 8 271

Investeringar 39 769 27 446

Mål och måluppfyllelse

2014 2013

Barn och unga Elever och studenter skall 
få sådan information samt 
möjlighet till dialog så att de 
kan utveckla ett miljötänkande

4
 

4

Utbildning, 
arbete och 
näringsliv 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 
invånare 3

Utbildning, 
arbete och 
näringsliv

Genom information och 
ekonomiska styrmedel bidra 
till att återanvändning och 
återvinning ökar, samt att 
avfallsmängden minskar

3 3

Demokrati och 
öppenhet

Piteå präglas av en 
samhällsgemenskap med 
mångfald som grund 
(Integrationsprogram)

3

Livsmiljö Piteå ska erbjuda attraktiva 
och varierande boendemiljöer 3

Livsmiljö Avfall, särskilt farligt 
avfall, ska omhändertas, 
lagras och transporteras 
på ett från miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt 
godtagbart sätt

3 3

Livsmiljö Med hög driftssäkerhet 
producera och distribuera 
rent vatten av god kvalitet, 
samt omhänderta och rena 
avloppsvatten

4
 

4

Analys
Ekonomi och personal
Årets resultat före bokslutsdispositioner blev drygt 7,9 mkr vilket är 
4,3 mkr bättre än budgeterat. Den största anledningen till det posi-
tiva utfallet är en större mängd avfall till deponin vilket medfört att 
intäkterna från mottagningsavgifterna ökat.

Kostnaderna för året är totalt sett något lägre än budget vilket 
också bidragit till det positiva resultatet. Trots det positiva resultatet 
är likviditeten i bolaget fortsatt ansträngd på grund av de inves-
teringar som genomförs på såväl ledningsnät som på VA-verken. 
Därutöver finns ett fortsatt framtida investeringsbehov för att öka 
säkerheten inom VA-verksamheten. Det höga investeringbehovet 
innebär ett ökat lånebehov vilket kommer leda till ökade taxor.

Strategiska områden 
Prioriterade övergripande mål: 
Arbetet med att införa grön rutt, källsortering i fritidshusområden 
och fastighetsnära insamling i flerfamiljshus är en del i ambitionen 
att öka servicen och tillgängligheten för medborgarna. Genom hög 
tillgänglighet, god service och bra kvalité bidrar Pireva till mål-
sättningarna att Piteå kommun år 2020 ska ha 43 000 invånare och 
erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer. 

Barn och unga
Skolinformation är en viktig del i ambitionen att öka kunskapen 
kring avfalls-, vatten- och avloppsfrågorna. 342 stycken 5:e klassare 
har fått informationen 2014 vilket är 20 % fler jämfört med året före 
och 73 % av den totala mängden 5:e klassare i kommunen. Vidare 

VD: 
Åsa Bergstrand

Ordförande:  
Anna-Lena Pogulis
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Livsmiljö
Mängden avfall som deponeras på Bredviksberget fortsätter att 
stadigt minska, istället återvinns det avfall som kommer in genom 
grindarna i allt högre grad. Denna utveckling är gynnsam och gläd-
jande ur ett miljö- och samhällsperspektiv. En betydande del av 
årets investeringar har använts för att långsiktigt säkra och utveckla 
kvalitets- och leveranssäkerheten inom VA-verksamheten. 

Upprättandet av det nya verksamhetsområdet kring Hemlunda/
Vitsand är en del i arbetet att säkerställa vattenkvaliten för kom-
munens invånare och projektet löper på enligt plan. Antalet tjänliga 
dricksvattenprover med anmärkning har minskat och inga avvikel-
ser mot riktvärdena (fosfor och syreförbrukande ämnen) på utsläppt 
avloppsvatten under hela 2014 har noterats.

Framtiden
Framöver kommer utvecklingsarbete att vara fortsatt i fokus. Inom 
området för vatten och avlopp är kvalité och leveranssäkerhet en 
fortsatt viktigt fråga. Utbyggnaden av det kommunala vatten- och 
avloppsnätet på Hemlunda/Vitsand är en viktig åtgärd som förstärker 
skyddet kring kommunens råvattentäkt i Piteälven. Projektet förvän-
tas till stor del vara klart 2015. Inom avfallsverksamheten fortsätter 
införandet av positioneringssystemet EDP-mobile för att ytterligare 
kvalitetssäkra avfallshanteringen. Detta innebär att samtliga avfalls-
kärl får en egen identitet och varje tömning registreras i systemet. 
Förutom förbättrad uppföljning ökar det kundnyttan i form av snabb 
och korrekt återkoppling till kund.

Åtgärder Status Beslutad Återrapport Kommentar

Samverkansområden - Avfall & 
återvinning. Samverkan inom 
områden verksamheten.

Klar Koncernbudget 
2014

Samverkan mellan 
kommunerna inom 
fyrkanten.

Samverkan sker genom regelbundna träffar mel-
lan kommunerna inom fyrkanten samt Kalix. På 
träffarna lyfts specifika frågor för att se på möj-
ligheten att sammarbeta/hjälpa varandra.

Intressekonflikt - Vatten och avlopp. Klar Koncernbudget 
2014

Pireva anvarar för hela VA-
verksamheten där lednings-
nät ingår som en del.  Teknik 
och gator utför underhåll på 
ledningsnätet på uppdrag av 
Pireva. För båda parter är 
styrningen problematisk. En 
part ansvarar för lednings-
nätet och kostnader för 
drift och underhåll och den 
andra parten svarar för 
utförandet. Systemet ställer 
höga krav på samarbete och 
förtroende mellan parterna.

Intressekonflikten är en konsekvens av 
uppdelningen av  VA-verksamheten. Eventuell 
utvärdering och styrning av uppdelningen 
av VA-verksamheten bör ske ur ett 
kommunmedborgar- och ägarperspektiv. Pireva 
och Teknik- och gator har att förhålla sig till 
förutsättningarna.

Samverkansområden - Ledning/
Styrning. Samverkan inom 
administration och IT-system

Klar Koncernbudget 
2014

Pireva har ett nära samarbete med flertalet 
kommunala verksamhetsdelar inom bland annat 
IT, Administration, Ekonomi, Inköp. Arbete med att 
se över samverkansmöjligheter mellan bolagen 
är initierad och har resulterat i gemensamma 
projekt som kommer att genomföras framöver.

Intressekonflikt - Vatten och avlopp. 
Pireva/Teknik och gator.  Timpriset 
kan höjas efter beslut av den ena 
parten vilket ökar kostnaderna för 
den andra. Den andra parten är i 
behov av beslut i KF för taxejustering. 
Utvärdera fördelning och styrning.

Klar Koncernbudget 
2014

Intressekonflikten är en konsekvens av 
uppdelningen av VA-verksamheten. Eventuell 
utvärdering och styrning av uppdelningen av 
VA-verksamheten bör ske ur ett kommun-
medborgar- och ägarperspektiv. Pireva och 
Teknik- och gator har att förhålla sig till 
förutsättningarna.

har även antalet elever/studenter som deltagit på informationsträf-
far ökat för tredje året i rad. Även andra ungdomar och studenter 
har erbjudits information och utbildning kring avfallshantering som 
kombinerats med ett studiebesök på Bredviksbergets avfallsanlägg-
ning. Totalt har 618 elever/studenter tagit del av information om 
Pirevas verksamhet under 2014. Pireva har under året tillsammans 
med Piteå kommun och Solanderskolan startat ett pilotprojekt för 
ökad återvinning.

Utbildning, arbete och näringsliv
Insamlad mängd avfall via mobila ÅVC har minskat något mot fjol-
årets toppnivå, men ligger kvar på en hög volym. Den totala avfalls-
mängden som samlats in på Bredviksberget fortsätter att öka och av 
den mängden materialåtervinns en allt större del. Den största förkla-
ringen till den ökade avfallsmängden är att Piteå är i en expansiv fas 
där det byggs mycket inom kommunen vilket bidrar till ökade av-
fallsvolymer från verksamheter. Andelen återvunnit material av den 
total mängd avfall som inkommit till Bredviksberget ligger på en 
stabil nivå på drygt 60 % de senaste åren. Av det hushållsavfall som 
samlas in i Piteå återvinns 54 % av allt material vilket är betydligt 
högre än medeltalet i Sverige som ligger på 34 %.

Demokrati och öppenhet
Besöksfrekvensen på Pirevas hemsida ökar konstant och aktiva in-
formationsinsatser kring avfallsfrågor till fastighetsbolag, företag och 
nyinflyttade bidrar till ökad förståelse kring bolagets verksamhet. Un-
der året har boende i Hemlunda och Vitsand haft möjlighet att besöka 
den barack i området som Pireva, tillsammans med entreprenören och 
Piteå kommun, bemannat för att ställa frågor kring projektet. Detta 
har varit ett uppskattat inslag av berörda fastighetsägare.
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Bilrampen på Bredviksbergets ÅVC är en populär mötesplats!  Foto: Tore Sundström.

Här sitter de fastmonterade solcellsanläggningarna på plats på  
Acusticumtaket vid universitetsområdet. Projektet är ett samarbete mellan  

PiteEnergi, Piteå Näringsfastigheter och forskningsinstitutet Norut.  Foto: Patrik Jonsson.
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Nyckeltal

Barn och unga
Antal nattvandringar inom ramen för projektet "Unga pitebor på stan" 10

Planerad andel 1:or i planprocessen 2014 för Strömsundshuset 20%

Utbildning, arbete och näringsliv
Antal påbörjade lägenheter i hus 3 Furulund, under 2014 6

Nyproduktion av lägenheter. Mål: Färdigställa 50 lgh till 2016 (PiteBo) 9

Antal gårdsgrupper bestående av hyresgäster (PiteBo).  
Mål: 15 under 2014

14

Livsmiljö
Minska energiförbrukningen i % från 2007 till 2016. Mål 20 % till 2016 19%

Personal
Antal möten i skyddskommittén (PiteBo) 2

Ekonomi
Räntabilitet, % 7,2% 4,4% 2,8%

Soliditet, % 25,4% 23,7% 22,7%

AB PiteBo
Helår 2014 Helår 2013 Helår 2012 

Utbildning, arbete och näringsliv
Antal nya företag i Piteå Näringsfastigheters (koncernens) lokaler 25 25 20

Antal företag som expanderar i Piteå Näringsfastigheters lokaler 20 15

Livsmiljö
Minskning av fossil CO2 för uppvärmning i % (jmf 2000) (Pnf) -100% -100%

Minskning av energi i kWh/kvm i % (Pnf) (jmfr 2008) 18% 17%

Personal
Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 7,2% 7,0%

Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 70% 80%

Andel kvinnor, % (Pnf) 46% 55%

Ekonomi
Soliditet, % 15,0% 15,0% 16,1%

Resultat före bokslutsdispositioner, mkr 1,4 2,0 -7,2

Vakansgrad (bolag), % 3,2% 4,8%

Helår 2014 Helår 2013 Helår 2012 

Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)
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Nyckeltal

Barn och unga
Antal aktiviteter inom Framtid Piteå som bolaget deltar i         12 12

Utbildning, arbete och näringsliv
Investering i kronor i egna utvecklingsprojekt och stöd externa 
utvecklingsprojekt, tkr

3 303 1 600 6 500

Livsmiljö
Andel förnyelsebar energi 71% 53%

Antal procent leverans i förhållande till årets samtliga timmar 
(PiteEnergi). Mål: >99% lev-säkerhet.

99%

Erbjuda energi- och kommunikationslösningar vid nybyggnation av 
boende (PiteEnergi)

0

Personal
Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 49% 50% 45%

Nöjd medarbetarindex - NMI, andel som sammantaget tycker att 
PiteEnergi är en bra arbetsplats, %

80%

Ekonomi
Soliditet, % 43,0% 41,8% 39,0%

Avkastning eget kapital 10,0% 8,5% 8,6%

Utbildning, arbete och näringsliv
Andel investeringar avseende hamnens infrastruktur som genererar 
intäkter via avtal eller etablerandet av nya godsflöden, %

70% 64%

Mäta nyttjandegrad infrastruktur

Livsmiljö
Andel fartyg som använder landströmsanslutning vid kaj (%) 14% 16% 15%

Utveckling energiförbrukning (+-%) -3% -11% -3%

Ekonomi
Räntabilitet, % 16,8% 22,1% 9,4%

Soliditet, % 31,1% 30,1% 28,9%

Antal fartygsanlöp (st) 352 330 322

Gods över kaj (kton) 1,75 1,64 1,48

Helår 2014 Helår 2013 Helår 2012 

Piteå Hamn AB

Helår 2014 Helår 2013 Helår 2012 

PiteEnergi (koncernen) Piteå Renhållning och Vatten AB
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Nyckeltal

Barn och unga
Antal 5:e klassare som får information om Pirevas verksamhet 342 287 348

Antal elever/studenter per år som deltagit i informationsträffar 618 596 536

Antal studiebesök som årligen genomförs på Pirevas anläggningar 18 9 16

Utbildning, arbete och näringsliv
Antal besök på ÅVC/år grundat på antal fordon på rampen 86 461 119 401

Insamlad mängd avfall vid mobila ÅVC (ton) 63,72 76,90 49,00

Antal av Pireva besökta företag 19 24 25

Total avfallsmängd insamlad på Bredviksberget, ton 90 331 73 727 70 359

Andel avfall i % som materialåtervinns av totala mängden avfall som Pireva 
hanterar

63% 61% 51%

Livsmiljö
Antal nöjda pitebor (följs upp udda år) (Pireva) 8,4

Antal besök på Pirevas på hemsida 76 607 71 322 59 767

Mängd farligt avfall från hushåll som samlats in via Pireva, kg/invånare 3,70 4,20 3,70

Läckage i vattenledningar (antal/år) 29 40 57

Stopp i avloppsledningar (antal/år) 145 112 159

Vattenkvalitet, antal tjänliga med anmärkning av totalt antal dricksvattenprov 10,5 15,8 17,6

Kvalitet utsläpp avloppsvatten, avvikelse mot riktvärde - medelvärde fosfor 
(antal/totalt antal)

0,0 0,0

Kvalitet utsläpp avloppsvatten, avvikelse mot riktvärde - medelvärde 
syreförbrukande ämnen (antal/totalt antal)

0,0

Andel bostadsområden där grön rutt har införts av totalt antal områden, % 52% 32% 16%

Personal
Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 5,9% 4,9% 3,2%

Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 36% 35% 36%

Andel medarbetarsamtal, % (Pireva) 100% 87% 100%

Ekonomi
Räntabilitet, % 4,2%

Soliditet, % 23,7% 24,4% 23,9%

Bränsleförbrukning fordon, m³ (Pireva) 313 303 300

Energiförbrukningen, kWh/m² och år 6 887 180 6 697 055 7 750 182

Kostnad för produktion av VA per ansluten person, kr (ny) 1 813 1 881 1 755

Kostnadstäckningsgrad VA via avgifter % 105,2% 103,2% 102,6%

Koncernbidrag, mkr 4,7 4,8 5,8

Antal km reinvesterade VA-ledningar 4,9 5,5 5,5

Helår 2014 Helår 2013 Helår 2012 

Piteå Renhållning och Vatten AB



Tillsammans bygger  
vi Piteå.

Piteå Kommunföretag AB

Strömsundshuset med 60 lägenheter, inflyttning 2017. Illustration: Temaarkitekter.


