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Innehåll

Läsanvisning   
Det här är ensammanställning av Piteå Kommunföretag 
AB:s årsredovisning 2017. 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 noter
• Bolagsredovisningar, med följande disposition:

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

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: Tore Poromaa  
VD: Maria Sandström

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

Ordförande: Helena Stenberg  
VD: Jan Jonsson

Piteå Näringsfastigheter AB 100%
Ordförande: Peter Roslund
Tf VD: Nina Sjömark

Hedfastigheter i Piteå AB   100% 
Nevatko AB   100%
AB Furunäsets Fastigheter  100%
Fermaten KB   100% 
Svenska Kompositbyn AB/KB  100%
KB Stadsvapnet   51% 
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: Dick Hedqvist 
VD: Ulrika Nilsson

Piteå Renhållning och Vatten AB  100%
Ordförande: Lena Vikberg 
VD: David Öquist

Nolia AB 33,33% 
Ordförande: Margareta Rönngren 
VD: Tommy Abrahamsson

PiteEnergi Handel AB   100% 
Lillpite Kraft AB   91% 
NBA Energi- och miljöutveckling AB 50% 
      Norrgasol AB   50%

Piteå Science Park AB  100%
Ordförande: Helena Stenberg 
VD: Helena Karlberg
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Förvaltningsberättelse

Piteå Kommunföretag AB
556620-0795
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redovisning för 2017.

Ägar- och koncernförhållanden
Piteå Kommunföretag AB med säte i Piteå kommun, är moderbolag i en koncern med de helägda dotterbolagen Piteå Renhållning och 
Vatten AB, Piteå Näringsfastigheter AB, AB PiteBo, Piteå Hamn AB, AB PiteEnergi och Piteå Science Park AB. Piteå Kommun-
företag AB ägs i sin helhet av Piteå kommun (212000-2759).

Prioriterade övergripande mål
Utbildning, arbete och näringsliv

Piteå ska år 2020 ha 43000 invånare och till 2030 46 000 invånare; 

Piteå Kommunföretag AB har tillsammans med flera av dotterbolagen varit engagerade i ett antal samhällsbyggnadsprojekt som bland annat
annat utbyggnad av hamnen på Haraholmen.

Demokrati och öppenhet

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund samt att service och bemötande utformas jämställt i alla verksamheter;

Moderbolagets hemsida har utvecklats med mer information som är tillgängligt för alla.

Livsmiljö

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet;

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer;

För att förbättra förutsättningarna för livsmiljön har AB PiteBo som ingår i koncernen färdigställt respektive projekterat bostäder i centrala Piteå
och i ytterområden. AB PiteEnergi arbetar aktivt med att öka andelen solenergi till elförsörjningen i kommunen, bland annat genom
nybyggnationen av solcellsparken på Universitetsområdet.
Aktivt medverkat vid framtagande av en hållbarhetsredovisning tillsammans med AB PiteEnergi.

Miljöpåverkan

Piteå Näringsfastigheter AB arbetar kontinuerligt med att minska miljöpåverkan från verksamheten. Bland annat har sedan flera år olje-
eldning för uppvärmning av lokaler avvecklats och all el som köps är så kallad grön el. Även laddstolpar för elbilar har börjat att sättas upp.
Piteå Hamn AB har tillstånd att bedriva hamnverksamhet enligt Miljöbalken.

Allmänt 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  
Årets resultat för koncernen efter finansiella poster uppgår till 104,7 mkr, vilket är ett betydligt högre utfall jämfört med samma period 
föregående år, samt även i jämförelse med budget. Både rörelsens kostnader och intäkter är högre än föregående år men sammantaget har 
intäkterna ökat beydligt mer. Räntekostnaderna är även i år lägre än året innan. Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgår till  -
10,3 mkr, vilket är något bättre än budget före nedskrivning av aktierna i i Nolia AB med  -0,5 mkr. Årets resultat efter skatt uppgår till 23,1 
mkr, vilket är väsentligt bättre än föregående år.                                   

Årets händelser
 
 

Förvaltningsberättelse 
  
Styrelsen och verkställande direktören för Piteå Kommunföretag AB (556620-0795) får härmed avge årsredovisning och koncern- 
 

        
        
   

AB PiteEnergi är miljöcertifierade enligt ISO 14 001:2015. Under 2017 har bolaget omcertifierats till de nya uppdaterade kraven. Verksamheten 
genomsyras av ett miljövänligt arbete där miljöfrågorna är prioriterade. Ett certifierat miljöledningssystem  bidrar till förbättrade processer och 
metoder för att kunna följa lagstiftningen, identifiera risker  och miljöpåverkan samt sätta miljömål och mål ur ett långsiktigt perspektiv.Bolaget 
bedriver anmälningspliktig/tillståndspliktig  verksamhet enligt miljöbalken, avseende fjärrvärmeproduktion på Backenverket. 
Piteå Renhållning och Vatten AB har erforderliga tillstånd för att bedriva avfalls- och vatten- och avloppsverksamhet så att den kommunala 
renhållningsskyldigheten kan uppfyllas. Tillstånden omfattar bland annat transport och mellanlagring av avfall, avfallsanläggning och 
avloppsreningsverk. Anläggningen för oljeförorenat avfall på Haraholmen har tillstånd enligt gamla miljöskyddslagen vilket bolaget arbetar med 
att ompröva.  

Ett arbete med översyn av och förslag till reviderad bolagspolicy togs fram under året.
Under hösten engagerades VD och koncerncontroller tillsammans med några av dotterbolagen i olika etableringsärenden av nya eller                      
expanderande företag.
Implementering har skett av ett nytt koncernredovisningssystem.
KoncernVD har koordinerat och lett arbetet med att ta fram en reviderad modell för elevbyggen, där AB PiteBo, Barn och Utbildning samt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen medverkat.
Finansiellt och resursmässigt medverkat till AB PiteEnergis framtagande av en hållbarhetsredovisning.
Förkortad styrelseutbildning genomfördes av koncernVD och koncerncontroller för ledamöter och VDar som ej deltagit vid styrelseutbildningen 
2015.
Årsstämman beslutade i maj enligt styrelsens förslag, att lämna utdelning utifrån bokslut 2016 till ägaren Piteå kommun, med 8 mkr.
Bolaget har stöttat det näringspolitiska arbete som bedrivs inom kommunen och i bolagen, samt arbetat med att vidare stärka varumärket Piteå.
Inom bolagskoncernen lyfts fram jämställdhets- och mångfaldsaspekter, bland annat genom redovisningar i samband med årsstämmorna. Aktivt 
bistått dotterbolaget AB PiteBo i arbetet med att utveckla potentiella nya bostäder byggda av elever vid Strömbackagymnasiet.
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Framtida utveckling

Ekonomisk översikt koncernen*
2017 2016 2015 2014       2013

Nettoomsättning (tkr) 963 385 914 778 863 392 861 161 879 057
Rörelseresultat (tkr) 159 433 143 200 159 167 147 782 142 123
Resultat efter finansiella poster (tkr) 104 708 82 086 89 164 74 751 65 864
Årets resultat (tkr) 82 827 63 148 67 871 51 166 56 306
Balansomslutning (tkr) 4 067 714 3 897 231 3 820 424 3 643 527 3 571 380
Soliditet (%) 27,5% 26,4% 25,1% 24,7% 23,9%
Antal anställda 236 228 205 198 194
För definition se redovisningsprinciper

Ekonomisk översikt moderbolaget
2017 2016 2015 2014       2013

Nettoomsättning (tkr) 270 225 175 175 102
Rörelseresultat (tkr) -4 433 -2 962 -2 337 -2 486 -1 422
Resultat efter finansiella poster (tkr) -10 284 -9 564 -8 791 -9 073 -7 930
Årets resultat (tkr) 23 147 18 585 15 082 8 008 3 007
Balansomslutning (tkr) 803 428 766 924 753 355 746 683 744 086
Soliditet (%) 74,8% 72,9% 71,6% 71,0% 70,6%
Antal anställda 1 1 0 0 0
För definition se redovisningsprinciper

Redovisningsenhet: SEK
Mätenhet: Tkr

Arbetet med implementeringen av koncernstrategin kommer att prioriteras och ledas av moderbolaget. Här är samordning inom koncernen 
viktigast för att åstadkomma effekter som lägre kostnader och förbättrad kvalitet.
I maj träder det nya datalagringsdirektivet – GDPR – i kraft och det kommer att innebära betydande utmaningar. Arbetet med anpassningar till 
det nya direktivet kommer att fortsätta under ledning av moderbolaget.
De förändringar avseende begränsade ränteavdrag för företag och som planeras införas av regeringen under året kommer när dom införs 
påverka såväl moderbolaget som döttrarna negativt. Viktigt är att när besked kommer om vilka regler som ska gälla anpassa moderbolaget och 
döttrarna så långt det går.
Under 2018 finns risk att styrräntan kan höjas men då marginellt och förmodligen först mot slutet av året. Med tanke på lånebild och gällande 
finanspolicy förväntas inte eventuella höjningar av Riksbankens styrränta påverka moderbolagets eller dotterbolagens resultat nämnvärt  under
året.
Den koordinering av näringslivsarbetet med aktörer som PIKAB med dotterbolagen, Näringslivskontoret och Samhällsbyggnadsförvaltningen 
måste intensifieras under kommande år. Med ny näringslivschef finns goda möjligheter att arbetet kan bli framgångsrikt.
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Förändring av eget kapital

Koncernen Aktiekapital Övrigt Annat eget Minoritets- Totalt
tillskjutet kap. inkl. intresse

kapital årets res.
Ingående balans 2016-01-01 66 600 417 987 473 257 2 525 960 369

Transaktioner med ägare:

Lämnad utdelning 0 0 -5 000 0 -5 000
Avyttring andelar 40 % KB Stadsvapnet 0 0 8 492 0 8 492
Omräkningsdifferenser 0 0 9 -8 1
Årets resultat 0 0 61 350 1 798 63 148
Utgående balans 2016-12-31 66 600 417 987 538 108 4 315 1 027 010

Transaktioner med ägare:

Lämnad utdelning 0 0 -8 000 0 -8 000
  Nyemissioner 2 000 16 500 0 0 18 500
Omräkningsdifferenser 0 0 -1 0 -1
Årets resultat 0 0 81 436 -220 81 216
Utgående balans 2017-12-31 68 600 434 487 611 543 4 095 1 118 725

Moderföretaget Aktie- Reservfond Balanserat Årets Totalt
kapital resultat resultat

Ingående balans 2016-01-01 66 600 238 987 216 460 15 082 537 129

Överföring resultat föregående år 0 0 15 082 -15 082 0
Transaktioner med ägare:

Lämnad utdelning 0 0 -5 000 0 -5 000
Årets resultat 0 0 0 18 585 18 585
Utgående balans 2016-12-31 66 600 238 987 226 542 18 585 550 714

Överföring resultat föregående år 0 0 18 585 -18 585 0
Transaktioner med ägare:

Lämnad utdelning 0 0 -8 000 0 -8 000
Nyemmission 2 000 16 500 18 500
Omräkningsdifferenser 0 0 -1 0 -1

Årets resultat 0 0 0 23 147 23 147
Utgående balans 2017-12-31 68 600 238 987 253 626 23 147 584 360

Förslag till resultatdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande

Balanserat resultat 253 626
Årets resultat 23 147

276 773
disponeras så att

till aktieägare utdelas 7 435
i ny räkning överföres 269 338

276 773

Fritt eget kapitalBundet eget kapital
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Koncernens resultaträkning

Not
2017-01-01

-2017-12-31
2016-01-01

-2016-12-31

Nettoomsättning 2 963 835 914 778
Aktiverat arbete för egen räkning 11 833 11 313
Övriga rörelseintäkter 3 30 494 18 567

1 006 162 944 658
Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -190 -9
Handelsvaror 0 -16
Övriga externa kostnader 4,5 -508 716 -485 791
Personalkostnader 6 -158 173 -147 686
Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring därav)
av materiella och immateriella anläggningstillgångar 8 -179 650 -167 956

-846 729 -801 458
Rörelseresultat 7 159 433 143 200

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 742 791
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 328 374
Räntekostnader och liknande resultatposter -47 718 -53 152
Övriga finansiella kostnader -8 077 -9 127

-54 725 -61 114
Resultat efter finansiella poster 104 708 82 086

Uppskjuten skatt 10 -10 940 -8 958
Skatt på årets resultat 10 -10 941 -9 980
Årets resultat 82 827 63 148

Hänförligt till
     Moderföretagets aktieägare 81 436 61 350
     Minoritetsintresse 1 391 1 798
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Koncernens balansräkning

Not 2017-12-31 2016-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 11 10 869 18 454
Programvarulicenser 12 1 320 1 193

12 189 19 647
Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 13 2 442 223 2 262 642
Bergrum 14 0 0
Maskiner och andra tekniska anläggningar 15 1 090 645 1 043 460
Inventarier, verktyg och installationer 16 62 320 63 521
Pågående nyanläggningar 17 167 246 224 530

3 762 434 3 594 153
Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 19 7 806 8 606
Andra långfristiga värdepappersinnehav 20 15 15
Förutbetalda kostnader 21 8 171 8 913
Andra långfristiga fordringar 67 71

16 059 17 605

Summa anläggningstillgångar 3 790 682 3 631 405

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 13 008 12 752
13 008 12 752

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 112 149 105 306
Fordran koncernkonto Piteå kommun 71 188 95 716
Elcertifikat 0 1 256
Övriga fordringar 35 777 12 312
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 21 889 13 873

241 003 228 463

Kassa och bank 23 021 24 611
Summa omsättningstillgångar 277 032 265 826

SUMMA TILLGÅNGAR 4 067 714 3 897 231
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Koncernens balansräkning
Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Aktiekapital (686 000 aktier) 68 600 66 600
Övrigt tillskjutet kapital 434 487 417 987
Annat eget kapital inklusive årets resultat 611 543 538 108
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 1 114 630 1 022 695

Minoritetsintresse 4 095 4 315
Summa eget kapital 23 1 118 725 1 027 010

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2 933 3 241
Uppskjuten skatteskuld 193 298 182 357
Övriga avsättningar 57 417 55 054
Summa avsättningar 25 253 648 240 652

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 26,28,30 2 227 355 2 184 170
Förutbetalda anslutningsavgifter 39 270 36 517
Investeringsfond VA-kollektivet 6 978 5 847
Summa långfristiga skulder 2 273 603 2 226 534

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 26 0 1 073
Skulder till kreditinstitut 194 660 179 033
Leverantörsskulder 108 050 110 262
Aktuella skatteskulder 3 428 7 229
Övriga skulder 35 299 34 857
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 80 301 70 581
Summa kortfristiga skulder 421 738 403 035

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 067 714 3 897 231

Koncernens balansräkning



10  PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB 2017  11 PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB  2017

Piteå Kommunföretag AB
556620-0795

8  (23)  

Koncernens kassaflödesanalys

Not
2017-01-01

-2017-12-31
2016-01-01

-2016-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 159 433 143 200
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
     Avskrivningar och nedskrivningar 179 650 167 956
     Nedskrivning aktier intressebolag 483 865
     Realisationsresultat/utrangering anläggningstillgångar 25 714
     Realisationsvinst anläggningstillgångar -972 -3 767
     Inventarier förvärvat bolag 0 194
     Omklassificering pågående nyanläggningar till kostnad 468 1 420
     Minioritetens andel av eget kapital som redovisas mot skuldkonton 0 1 798
     Upplösning kontraktsnedskrivning elcertifikat -192 0
     Upplösning negativ goodwill -845 0
     Kontraktsnedskrivning elcertifikat 0 25
     Förändring avsättningar -308 2 202
     Avvecklingsåtgärder 3 400 0

341 142 314 607

Resultat från andelar i intresseföretag 317 1 527
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 742 791
Erhållen ränta 328 374
Erlagd ränta -47 718 -53 152
Övriga finansiella kostnader -8 077 -9 127
Betald inkomstskatt -10 941 -9 980
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 275 793 245 040

Förändring av varulager -256 -278
Förändring av rörelsefordringar -37 068 -25 341
Förändring av rörelseskulder 18 703 117 392
Kassaflöde från den löpande verksamheten 257 172 336 813

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -40 0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -358 598 -351 070
Inventarier från förvärvat bolag 0 -194
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 17 599 591
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar 0 12 297
Kassaflöde från investeringsverksamheten -341 039 -338 376

Finansieringsverksamheten

Nyemission 18 500 0
Erhållna bidrag 1 043 0
Förändring långfristiga skulder 47 069 -118 386
Utbetald utdelning -8 000 -5 000
Förändring andra aktier och andelar 0 -3 000
Förändring långfristiga fordringar 4 206
Utbetald resultatandel i dotterföretag -1 609 0
Förändring förutbetalda kostnader 742 743
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 57 749 -125 437

Årets kassaflöde -26 118 -127 000
Likvida medel vid årets början 120 327 247 327
Likvida medel vid årets slut 94 209 120 327
Specifikation likvida medel:
Koncernkonto Piteå kommun 71 188 95 716

Kassa och bank 23 021 24 611

Summa: 94 209 120 327
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Moderföretagets resultaträkning

Not
2017-01-01

-2017-12-31
2016-01-01

-2016-12-31

Nettoomsättning 2 270 225
Övriga rörelseintäkter 3 248 392

518 617
Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 5 -2 912 -2 344
Personalkostnader 6 -2 021 -1 217
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 8 -18 -18

-4 951 -3 579
Rörelseresultat 7 -4 433 -2 962

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i intressebolag -483 -1 069
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 7
Räntekostnader och liknande resultatposter -4 670 -4 844
Övriga finansiella kostnader -698 -696

-5 851 -6 602
Resultat efter finansiella poster -10 284 -9 564

Bokslutsdispositioner 9 40 215 33 712
Resultat före skatt 29 931 24 148

Skatt på årets resultat 10 -6 784 -5 563
Årets resultat 23 147 18 585



12  PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB 2017  13 PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB  2017

Piteå Kommunföretag AB
556620-0795

10  (23)  

Moderföretagets balansräkning
Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Programvarulicenser 12 44 62
44 62

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 18 701 966 673 466
Andelar i intresseföretag 19 3 526 4 009

705 492 677 475

Summa anläggningstillgångar 705 536 677 537

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 9 10
Fordringar hos koncernföretag 53 684 42 858
Fordran koncernkonto Piteå kommun 38 277 41 261
Övriga fordringar 5 797 5 128
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 125 130

97 892 89 387

Summa omsättningstillgångar 97 892 89 387

SUMMA TILLGÅNGAR 803 428 766 924

Moderföretagets balansräkning
Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Bundet eget kapital

Aktiekapital (686 000 aktier) 68 600 66 600
Reservfond 238 987 238 987

307 587 305 587
Fritt eget kapital

Balanserat resultat 253 626 226 542
Årets resultat 23 147 18 585

276 773 245 127
Summa eget kapital 23,24 584 360 550 714

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond 27 21 175 10 900
21 175 10 900

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 26,28 178 700 153 700
Summa långfristiga skulder 178 700 153 700

Kortfristiga skulder

Kortfristig skuld till kreditinstitut 9 000 44 300
Leverantörsskulder 1 232 737
Skulder till koncernföretag 2 591 0
Aktuella skatteskulder 5 514 5 637
Övriga skulder 65 73
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 791 863
Summa kortfristiga skulder 19 193 51 610

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 803 428 766 924

Moderföretagets balansräkning
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Moderföretagets kassaflödesanalys
2017-01-01

-2017-12-31
2016-01-01

-2016-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -4 433 -2 962
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
     Avskrivningar 18 18
     Nedskrivning intressebolag 483 1 069
     Koncernbidrag 50 490 42 112

46 558 40 237

Resultat från andelar i intressebolag -483 -1 069
Erhållen ränta 0 7
Erlagd ränta -4 670 -4 844
Övriga finansiella kostnader -698 -696
Betald skatt -6 784 -5 563
Kassaflöde från den löpande verksamheten 33 923 28 072
före förändringar av rörelsekapital

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av rörelsefordringar -11 488 -5 828
Förändring av rörelseskulder -32 419 21 285
Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 984 43 529

Investeringsverksamheten

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -28 500 -3 558
Kassaflöde från investeringsverksamheten -28 500 -3 558

Finansieringsverksamheten

Nyemission 18 500 0
Förändring långfristiga skulder 25 000 -29 700
Utbetald utdelning -8 000 -5 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 35 500 -34 700

Årets kassaflöde -2 984 5 271
Likvida medel vid årets början 41 261 35 990
Likvida medel vid årets slut 38 277 41 261
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Koncernredovisning

Andelar i intresseföretag

Koncernuppgifter

Allmänna redovisningsprinciper

Uppskattningar och bedömningar

Intäktsredovisning
Försäljning av varor

Ränta och utdelning

Leasingavtal

Finansiella instrument

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden och kapitel 9 och 19 i BFNAR 2012:1 (K3). Koncernredovisningen omfattar 
moderföretaget samt dess dotterföretag. Med dotterföretag 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.

Marknadsvärdering av koncernens fastigheter har gjorts utifrån bolagens egna bedömningar.

Piteå Näringsfastigheter AB har lämnat en garanti avseende Stiftelsen Energitekniskt Centrum, ETC, som avser eventuell framtida rivning och 
de lokaler stiftelsen hyr av Cinvera AB. Bedömningen som gjorts i dagsläget är att garantiåtagandet inte kommer att behöva infrias i framtiden 
därmed ej heller behövs någon fondering ur 2017 års bokslut. Under 2014 har Stiftelsen Energitekniskt Centrum, ETC, försålt verksamheten till 
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Abs dotterbolag SP Energy Technology Center AB. Ett avtal har slutits som innebär att SP Sveriges 

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

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets 
avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller 
överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från 
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Koncernens innehav av andelar i ett företag som inte är dotterföretag men där koncernen utövar ett betydande men inte bestämmande inflytande 
klassificeras som innehav av andelar i intresseföretag. Intresseföretag föreligger då koncernen innehar mer än 20 % men mindre än 50 % av 
rösterna i den juridiska personen. Koncernen redovisar andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden 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 koncernen, 
omvärderas inte det tidigare innehavet. Då andelar i intresseföretag 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. 

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

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

I koncernredovisningen faller koncernföretagens bokslutsdispositioner 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.

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.

Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad som erhållits eller 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.

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.

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.

Energiverksamheten: Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten, dvs produktion, försäljning och distribution av el, 
värme, bredband, elhandel och anslutningsavgifter samt andra intäkter såsom entrepenadavtal och uthyrning. Energiförsäljning 
intäktsredovisas vid leveranstidpunkten. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatt. Samtliga intäkter värderas till det belopp 
som influtit eller beräknats inflyta, dvs med hänsyn till rabatter och efter avdrag för moms och energiskatter.
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Andelar i dotterföretag

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen
som erlagts för aktierna samt förvärvskostnaderna.

Andelar i intresseföretagföretag

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen
som erlagts för aktierna samt förvärvskostnaderna.

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade

hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska
återbetalas.

Samtliga finansiella instrument värderas och redovisas utifrå verkligt värde i enlighet med reglerna i kapitel 12 i BFNAR 2012:1 (K3)

Låneutgifter
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period de uppstår.

Avsättningar
Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som
på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Ersättningar till anställda  

Skatt

Aktuell skatt

Uppskjuten skatt

Anläggningstillgångar

Offentliga bidrag som hänför sig till förvärv av en anläggningstillgång minskar tillgångens anskaffningsvärde.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

Programvarulicenser 5 år
Goodwill 10 år

Materiella anläggningstillgångar

Stommar 100 år
Fasader, yttertak, fönster 20-80 år
Hissar, ledningssystem 25-50 år
Bergrum 40 år
Markanläggningar 15-40 år

individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder/leverantörsskulder

beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med

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

Kundfordringar/kortfristiga fordringar

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.

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

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balans-                 
räkningsmetoden. 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. 

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter 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.

Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som koncernen lämnar till de anställda. Koncernens ersättningar innefattar bland annat 
löner, betald semester med mera. Redovisning 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.
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Av hyresgäster beställda tillval 10 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-40 år
Inventarier, verktyg och installationer 3-40 år
Ledningsnät 50 år

Goodwill
Tillämpad avskrivningsperiod baseras på beräknad nyttjandeperiod utifrån AB PiteEnergis beräknade framtida avkastning.

Elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier
Elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier som utgör kortfristiga innehav värderas enligt lägsta värdes princip. Nedskrivning av 
elcertifikat till marknadsvärde har redovisats via avsättningar. 

Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier uppkommer i takt med försäljning (elcerifikat och ursprungsgarantier) och 
utsläpp (utsläppsrätter). Skulden värderas till samma värde som tilldelade och anskaffade rättigheter. Här tas även hänsyn till avtal om 
framtida leverans av rättigheter och möjligheten till reglering av elcertifikat genom betalning av kvotpliktsavgift.

För att täcka kvotplikten kommande år har avtal tecknats om köp av elcertifikat. Avtalade volymer till inköpspris fördelar sig på åren 
nedanstående tabell:

2018 5 701 tkr
2019 4 800 tkr
2020 3 116 tkr

13 617 tkr

Varulager

Fordringar, skulder och avsättningar

Redovisningsprinciper - Moderföretaget

Koncernbidrag

Andelar i koncernföretag

Andelar i intresseföretag

Justerat eget kapital

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

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren

2017 2016 2017 2016
Fastighetsförvaltning 367 035 356 810 0 0
Vatten och avlopp, kollektiv 81 758 77 419 0 0
Avfall och återvinning 76 345 74 077 0 0
Hamnverksamhet 37 283 33 629 0 0
Elhandel 145 089 152 147 0 0
Elproduktion 14 482 12 725 0 0
Elnät 118 569 109 475 0 0
Bredband 37 190 35 744 0 0
Fjärrvärme 141 947 136 659 0 0
Punktskatter 79 718 65 394 0 0
Energitjänster 25 865 11 648 0 0
Konsulttjänster 270 225 270 225
Övrigt 8 870 3 460 0 0
Avgår punktskatter -83 590 -69 390 0 0
Elimineringar interna mellanhavanden -86 996 -85 244 0 0
Summa 963 835 914 778 270 225

Koncernen Moderföretaget

Nyckeltalsdefinitioner

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

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

             

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

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.

Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli
reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga
skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget
annat anges ovan.
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Not 3  Övriga rörelseintäkter

2017 2016 2017 2016
Utfakturerade konsumtionsavgifter 7 720 4 647 0 0
Erhållna bidrag 7 357 0 0 0
Vinst avyttring anläggningstillgång 1 363 3 691 0 0
Ersättning från hyresgäster 1 350 918 0 0
Försäkringsersättning 150 83 0 0
Ersättning tidigarelagt underhåll 200 215 0 0
Övrigt 12 354 9 013 248 392
Summa 30 494 18 567 248 392

Not 4 Leasingavtal - leasetagare

Operationell leasing

Koncernen och moderbolaget är leasetagare genom så kallade operationella leasingavtal då de ekonomiska risker och fördelar som är för-
knippade med tillgången inte har övergått till koncernen respektive moderbolaget. Leasingavgifterna, inklusive en eventuell första förhöjd
hyra, redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 

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

Avtalade framtida minimileasavgifter avseende
icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:

2017 2016 2017 2016

Inom 1 år 1 922 1 700 84 0
Mellan 1-5 år 1 464 263 164 0
Senare än 5 år 0 2 463 0 0

3 386 4 426 248 0

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 2 739 2 331 55 0

Not 5  Ersättning till revisorerna

2017 2016 2017 2016
Revision
EY 206 214 55 65
KPMG 96 17 96 0
LR Revision 148 154 0 0
Samordnad kommunal revision 73 89 13 13
Ospecificerat 142 152 0 0

665 626 164 78
Andra uppdrag än revision
EY 26 30 6 0
KPMG 47 0 0 0
Revisionären 0 35 0 0
LR Revision 4 25 0 0
Ospecificerat 75 59 0 0

152 149 6 0
817 775 170 78

Not 6  Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

2017 2016 2017 2016

Kvinnor 65 65 0 0
Män 171 163 1 1
Totalt 236 228 1 1

Koncernen

Koncernen

          Moderföretaget

Moderföretaget Koncernen

Moderföretaget

 Koncernen Moderföretaget
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Löner och andra ersättningar

2017 2016 2017 2016

Styrelse 1 953 2 003 290 276
VD 5 335 5 058 679 295
Övriga anställda 98 459 94 048 0 0

105 747 101 109 969 571
Sociala kostnader

Sociala avgifter enligt lag och avtal 35 483 33 471 307 179
Pensionskostnader för styrelse 0 0 0 0
Pensionskostnader för VD 1 678 3 357 459 245
Pensionskostnader övriga anställda 8 617 8 017 0 0

45 778 44 845 766 424

151 525 145 954 1 735 995

Utöver lön utgår till några VD:ar förmån av fri bil. 

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Antal kvinnor i styrelser 26 24 7 7
Antal män i styrelser 42 43 8 8
Antal kvinnor i företagsledningarna 8 8 0 0
Antal män i företagsledningarna 15 15 1 1

Uppgifterna avser balansdagen.

Not 7  Inköp och försäljning mellan koncernföretag
2017 2016

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom
koncernen 15,2% 20,2%
Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag 
inom koncernen 90,9% 98,7%

Not 8  Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

               Koncernen
2017 2016 2017 2016

Av- och nedskrivningar -172 065 -160 371 -18 -18
Goodwill -7 585 -7 585 0 0
Summa -179 650 -167 956 -18 -18

Totala löner och ersättningar samt pensionskostnader och sociala avgifter

Koncernen

           Moderföretaget

Moderföretaget

Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Verkställande direktören i Piteå Kommunföretag AB, Piteå Hamn AB, AB PiteBo samt Piteå Science Park AB har lön i 6 månader vid 
uppsägning från bolagets sida och i 3 månader vid egen uppsägning. I AB PiteEnergi har VD rätt till lön i 18 månader vid uppsägning från 
bolagets sida om ingen annan anställning påbörjats. VD i Piteå Renhållning och Vatten AB har lön i 3 månader vid egen uppsägning och 
vid uppsägning från bolagets sida i 9 månader. VD i Piteå Näringsfastigheter AB har en uppsägningstid om 3 månader från båda parter.

Genomförda styrelsemöten Piteå Kommunföretag AB under 2017
Namn  Styrelseuppdrag Deltagit möten/totalt
 

Helena Stenberg Ordförande  6/6
Anders Lundkvist Vice ordförande  6/6
Nina Bladh  Ledamot  3/3
Catrin Gisslin  " 5/6
Elisabeth Vidman ” 6/6
Anna Bogren Dahlberg ” 0/3
Lars U Granberg ” 2/6
Stefan Askenryd ” 5/6
Lars-Olof Pettersson “ 6/6
Brith Fäldt  “ 5/6
Håkan Johansson “ 6/6
Lage Hortlund  ” 5/6
Majvor Sjölund  ” 5/6
Helén Lindbäck  ” 5/6
Åke Forslund  ” 6/6
Johnny Åström  ” 6/6   
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Not 9  Bokslutsdispositioner

2017 2016
Lämnat koncernbidrag -2 565 0
Erhållet koncernbidrag 53 055 42 112
Periodiseringsfond -10 275 -8 400
Summa 40 215 33 712

Not 10  Skatt på årets resultat

2017 2016 2017 2016
Aktuell skatt -10 427 -10 427 -6 784 -5 563
Skatt hänförlig till tidigare år -363 525 0 0
Skatt på resultatandel i intresseföretag -151 -78 0 0
Förändring av uppskjuten skatt -10 940 -8 958 0 0
Summa redovisad skatt -21 881 -18 938 -6 784 -5 563

Avstämning av effektiv skatt

Koncernen 2017 2016
Procent Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt 104 708 82 086

Skatt enligt gällande skattesats 22% -23 036 22% -18 059
Skattemässig justering för avskrivning fast egendom 22% 99 22% 300
Förändring obeskattade reserver 22% 0 22% 14
Övriga ej avdragsgilla kostnader 22% -365 22% -436
Utnyttjat underskottsavdrag 22% 10 22% 677
Temporära skillnader avseende uppskjuten skatt 22% -2 168 22% -378
Skattemässig justering försäljning fast egendom 22% -597 22% 0
Skatt hänförlig till tidigare år 22% -363 22% 521
Scablonintäkt periodiseringsfond 22% -22 22% -24
Andra skattemässiga justeringar av resultatet 22% 2 335 22% -98
Ej avdragsgill avskrivning uppskrivning Fermaten KB 22% -39 22% -39
Nedskrivning av finansiella tillgångar 22% 0 22% -221
Ej skattepliktig utdelning från intressebolag 22% 193 22% 117
Ej avdragsgill negativ goodwill avskrivning på uppskrivning 22% -392 22% 0
Koncernmässiga justeringar 22% -230 22% 701
Koncernmässiga avskrivningar 22% 1 880 22% 341
Justering avskrivning byggnader 22% -86 22% -81
Ränta periodiseringsfond 22% -12 22% -6
Övrig uppskjuten skatt 22% 161 22% -2 877
Resultatandel intresseföretag 22% 98 22% 167
Ej skattepliktiga intäkter 22% 653 22% 443
Redovisad effektiv skatt 21% -21 881 23% -18 938

2017 2016
Procent Belopp Procent Belopp

Moderbolag
Resultat före skatt 29 931 24 148

Skatt enligt gällande skattesats 22% -6 584 22% -5 313
Schablonränta periodiseringsfond 22% -9 22% -3
Ej avdragsgilla kostnader 22% -191 22% -249
Ej skattepliktiga intäkter 22% 0 22% 2
Redovisad effektiv skatt 23% -6 784 23% -5 563

Not 11  Goodwill

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 75 852 75 852 0 0
Utgående ackumulerade 75 852 75 852 0 0
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -57 398 -49 813 0 0
Årets avskrivningar -7 585 -7 585 0 0
Utgående ackumulerade -64 983 -57 398 0 0
avskrivningar

Utgående redovisat värde 10 869 18 454 0 0

Moderföretaget

Moderföretaget

Koncernen

Koncernen

Moderföretaget
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Not 12  Programvarulicenser

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden 2 172 2 172 88 88
Årets anskaffningar 40 0 0 0
Omklassificeringar 434 0 0 0
Utgående ackumulerade 2 646 2 172 88 88
anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar -980 -633 -26 -8
Årets avskrivningar -346 -346 -18 -18
Utgående ackumulerade -1 326 -979 -44 -26
avskrivningar
Utgående redovisat värde 1 320 1 193 44 62

Not 13  Byggnader och mark

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 3 286 224 3 190 634 0 0
Årets anskaffningar 109 975 65 405 0 0
Försäljningar/utrangeringar -24 190 -908 0 0
Omklassificeringar 174 309 31 093 0 0
Utgående ackumulerade 3 546 318 3 286 224 0 0
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -964 817 -899 042 0 0
Försäljningar/utrangeringar 1 606 435 0 0
Omklassificeringar 0 9 185 0 0
Årets avskrivningar -78 158 -75 390 0 0
Avgår avskrivning på försäljning 6 166 0 0 0
Årets omräkningsdifferenser 1 -5 0 0
Utgående ackumulerade -1 035 202 -964 817 0 0
avskrivningar

Ingående uppskrivningar 37 540 38 200 0 0
Avskrivningar på uppskrivet belopp -660 -660 0 0
Utgående ackumulerade 36 880 37 540 0 0
uppskrivningar

Ingående nedskrivningar -96 305 -91 552 0 0
Årets nedskrivningar -9 467 -4 753 0 0
Utgående ackumulerade -105 772 -96 305 0 0
nedskrivningar

Utgående redovisat värde 2 442 224 2 262 642 0 0

Anskaffningsvärdet har reducerats med erhållna bidrag  42 489 tkr. (42 489 tkr)

Verkligt värde fastigheter avseende AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB, 2017 3 374 200
Verkligt värde fastigheter avseende AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB, 2016 2 783 215

Beräkning av fastigheternas verkliga värde 

Koncernen Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Beräkning av verkligt värde baseras på bolagens egen värdering enligt avkastningsmetoden. Intäkter och driftskostnader har under boksluts-
året genererat ett driftsnetto för fastigheten/fastigheterna som ställs i relation till ett direktavkastningskrav. Kravet uppgår till mellan 4-12 %. 
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Not 14  Bergrum

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Ingående anskaffningsvärde 42 347 42 347 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 42 347 42 347 0 0

Ingående avskrivningar -31 541 -31 541 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -31 541 -31 541 0 0

Ingående nedskrivningar -10 806 -10 806 0 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar -10 806 -10 806 0 0

Utgående redovisat värde 0 0 0 0

Not 15  Maskiner och andra tekniska anläggningar

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 992 568 1 853 104 0 0
Årets anskaffningar 102 739 102 829 0 0
Försäljningar/utrangeringar -3 184 -6 654 0 0
Omklassificeringar 14 465 43 289 0 0
Utgående ackumulerade 2 106 588 1 992 568 0 0
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -949 108 -888 395 0 0
Försäljningar/utrangeringar 3 071 5 493 0 0
Årets avskrivningar -69 906 -66 206 0 0
Utgående ackumulerade -1 015 943 -949 108 0 0
avskrivningar

Utgående redovisat värde 1 090 645 1 043 460 0 0

Not 16  Inventarier, verktyg och installationer

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 245 738 244 183 0 0
Ingående värde från förvärvat bolag 0 79 0 0
Årets anskaffningar 8 255 4 031 0 0
Försäljningar/utrangeringar -8 081 -3 058 0 0
Omklassificeringar 1 912 503 0 0
Utgående ackumulerade 247 824 245 738 0 0
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -182 217 -172 073 0 0
Ingående värde från förvärvat bolag 0 -34 0 0
Försäljningar/utrangeringar 7 949 2 754 0 0
Årets avskrivningar -11 236 -12 864 0 0
Utgående ackumulerade -185 504 -182 217 0 0
avskrivningar

Utgående redovisat värde 62 320 63 521 0 0

Not 17  Pågående nyanläggningar

Koncernen                      Moderföretaget
2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 224 530 130 499 0 0
Årets nedlagda kostnader 137 627 179 921 0 0
Erhållna bidrag -1 043
Omklassificering till vidarefakturerat projekt 0 -349 0 0
Omklassificering till kostnad -467 -1 263 0 0
Omklassificering till intäkt -2 360 0 0 0
Nedskrivningar 0 -208 0 0
Omklassificeringar -191 041 -84 070 0 0
Redovisat värde 167 246 224 530 0 0

Koncernen Moderföretaget

Moderföretaget

ModerföretagetKoncernen

Koncernen

 g     g g        g   ppg
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Not 18  Andelar i koncernföretag

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 673 466 669 908
Årets anskaffningar 28 500 3 558
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 701 966 673 466

Utgående redovisat värde 701 966 673 466

Specifikation av andelar i  koncernföretag
Bokfört

Namn Säte Org. Nr Andel Eget kapital värde
Piteå Näringsfastigheter AB Piteå 556091-0118 100% 169 269 118 802
AB PiteBo Piteå 556057-1274 100% 349 714 131 646
Piteå Renhållning och Vatten AB Piteå 556452-0038 100% 98 455 59 898
Piteå Hamn AB Piteå 556643-1911 100% 61 203 35 330
AB PiteEnergi Piteå 556330-9227 100% 517 118 352 732
Piteå Science Park AB Piteå 556099-9376 100% 3 871 3 558

1 199 629 701 966

Not 19  Andelar i intresseföretag

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 8 606 10 133 4 009 5 078
Värdeförändring -317 -662 0 0
Nedskrivning intresseföretag -483 -865 -483 -1 069
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 806 8 606 3 526 4 009

Utgående redovisat värde 7 806 8 606 3 526 4 009

Specifikation av andelar i  intresseföretag (moderbolaget)
Kapital- Bokfört

Namn Säte Org. Nr Andel andel värde
Nolia AB Umeå 556099-6828 33,33% 3 526 3 526

3 526 3 526

Specifikation av andelar i  intresseföretag (koncernen)
Bokfört

Namn Säte Org. Nr Andel värde
Nolia AB Umeå 556099-6828 33,33% 3 526
YouCall Sverige AB Piteå 556535-9501 30,00% 4 060
Presshuset i Piteå AB Piteå 556652-2669 9,00% 90
Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag Stockholm 556439-7361 1,80% 90
Husbyggnadsvaror HBV Förening UPA Stockholm 702000-9226 0,40% 40

7 806

Not 20  Andra långfristiga värdepappersinnehav

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 5 515 5 515 0 0
Utgående ackumulerade 5 515 5 515 0 0
anskaffningsvärden

Ingående nedskrivningar -5 500 -5 500 0 0
Utgående ackumulerade -5 500 -5 500 0 0
nedskrivningar

Utgående redovisat värde 15 15 0 0

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. 

ModerföretagetKoncernen

Koncernen Moderföretaget

Moderföretaget
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Not 21  Förutbetalda kostnader, långfristig

Långfristig 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Förutbetalda hyreskostnader 8 171 8 913 0 0
Fördelning förutbetald hyra
År 2-5 2 970 2 970 0 0
Senare än 5 år 5 201 5 943 0 0

8 171 8 913 0 0

Not 22  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristig 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Förutbetalda hyreskostnader 20 780 20 25
Förutbetalda försäkringspremier 3 242 1 344 50 0
Förutbetalda kostnader, el och värme 2 294 1 734 0 0
Övriga förutbetalda kostnader 5 171 3 679 55 105
Upplupna intäkter 11 162 6 336 0 0

21 889 13 873 125 130

Not 23  Antal aktier och kvotvärde Aktiekapital

Vid årets början 66 600
Nyemission 2 000
Vid årets slut 68 600

Not 24  Förslag till resultatdisposition

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande
stående vinstmedel disponeras enligt följande:

Balanserat resultat 253 626
Årets resultat 23 147

276 773
disponeras så att

till aktieägarna utdelas 7 435
i ny räkning överföres 269 338

276 773

Not 25 Avsättningar

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2 933 3 241 0 0
Avsättningar för skatter 193 298 182 357 0 0
Avsättningar för återställningskostnader 54 001 52 501 0 0
Negativt goodwill 0 845 0 0
Kontraktsnedskrivning elcertifikat 16 208 0 0
Övriga avsättningar 3 400 1 500 0 0

253 648 240 652 0 0

Not 26  Checkräkningskredit
                      Moderföretaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Beviljad extern kredit 10 000 10 000 0 0
Beviljad kredit koncernkonto Piteå kommun 222 000 254 000 10 000 10 000
Varav nyttjad checkräkningskredit 0 -1 073 0 0
Totalt 232 000 262 927 10 000 10 000

Koncernen

Koncernen

Koncernen

Koncernen

Moderföretaget

Moderföretaget

Moderföretaget

Antal aktier Kvotvärde

666 000 100

686 000 100
20 000 100
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Not 27 Obeskattade reserver
                      Moderföretaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2015 0 0 2 500 2 500
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2016 0 0 8 400 8 400
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2017 0 0 10 275 0

0 0 21 175 10 900

Not 28  Långfristiga skulder

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen
Skulder till kreditinstitut 1 327 809 1 656 705 108 700 108 700

Förfallotidpunkt, senare än 5 år från balansdagen
Skulder till kreditinstitut 899 546 527 465 70 000 45 000

2 227 355 2 184 170 178 700 153 700

Not 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Upplupna räntekostnader 6 102 6 319 456 528
Personalrelaterade skulder 13 474 13 985 70 30
Övriga upplupna kostnader 24 135 15 882 265 305
Förutbetalda hyresintäkter 36 590 34 395 0 0

80 301 70 581 791 863

Not 30  Ställda säkerheter

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Säkerheter ställda för egna skulder till kreditinstitut:
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 60 200 60 200 0 0
Andelar i koncernföretag 0 0 0 0
Summa ställda säkerheter 60 200 60 200 0 0

Not 31  Eventualförpliktelser

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Regionalt bidrag Furunäsets Fastigheter AB 168 240 0 0
Fastigo 336 328 0 0
Summa eventualförpliktelser 504 568 0 0

Not 32  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets  utgång

Ny VD i Piteå Näringsfastigheter AB tillträder den 1/2 2018.

Koncernen Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

ModerföretagetKoncernen

Koncernen Moderföretaget

Koncernen
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Piteå Kommunföretag AB (koncernen) 
Koncernberättelse 

Resultatsammanställning per bolag 
  2016 2017 2017 2017  

(tkr) Resultat efter 
finansiella poster 

Resultat efter 
finansiella poster 

Nettoresultat Lämnat/erhållet 
Koncernbidrag 

 

Piteå Kommunföretag AB -9 564 -10 284 23 147 Erhållet 53 055 
Lämnat -2 565 

 

AB PiteBo 16 174 20 338 18 477 0  

Piteå Renhållning och Vatten AB 10 595 7 233 6 Lämnat -4 266  

Piteå Näringsfastigheter AB (konc) 9 279 18 944 6 282 Lämnat - 9 450  

Piteå Hamn AB 5 602 9 412 2 856 Lämnat - 4 706  

AB PiteEnergi (konc) 57 508 69 268 27 294 Lämnat -34 633  

Piteå Science Park AB -278 -2 520 3 Erhållet 2 565  

Årets händelser 
  

• Revidering och översyn av koncernstrategin har gjorts av koncernstyrelsen tillsammans med dotterbolagens 
styrelseordföranden 

• Implementering av koncernstrategin i dotterbolagen fortsatte under ledning av koncernVD 
• I Piteå Renhållning och Vatten AB rekryterades en ny VD som tillträdde i oktober 
• I Piteå Näringsfastigheter AB drabbades VD av en allvarlig sjukdom och ersattes under våren av en t f VD. 

Under hösten har ny VD rekryterats som tillträder i februar 2018 
• Omstrukturering av dotterdotterbolagen NBA/Norgasol fortsatte under hösten, vilket bland annat innbär att 

bolagen kommer att delas upp mellan ägarna AB PiteEnergi och Piteå Näringsfastigheter AB 
• Under året har även fortsatt arbete skett med att hitta nya ägare till Norrgasol AB. Ambitionen är att en ny 

ägare ska vara villig att investera i en LNG-terminal 
• Arbetet med att anpassa bolagen till GDPR (dataskyddsförordningen) påbörjades under hösten i samarbete 

med Piteå kommun 

Ekonomi 
Resultaträkning (tkr) 
  2017 2016  

Intäkter 1 006 162 944 658  

Kostnader -846 729 -801 458  

Rörelseresultat 159 433 143 200  

Finansiella intäkter 1 070 1 165  

Finansiella kostnader -55 795 -62 279  

Resultat efter finansiella poster 104 708 82 086  

Bokslutsdispositioner 0 0  

Skatt -21 881 -18 938  

Årets resultat 82 827 63 148  

Hänförligt till moderföretagets aktieägare 81 436 61 350  

Minoritetsintresse 1 391 1 798  

Investeringar 358 638 351 264  

Piteå Kommunföretag AB Piteå Kommunföretag AB (koncernen)



 27 PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB  2017

Analys 

Ekonomi 

 
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, AB PiteEnergi, Piteå Science Park AB samt Nolia AB 
som ägs till 33,33%. 
Periodens resultat för koncernen efter finansiella poster uppgår till 104,7 mkr, vilket är ett betydligt högre utfall 
jämfört med samma period föregående år samt även i jämförelse med budget. Rörelsens kostnader och intäkter är 
högre än budget men sammantaget har intäkterna ökat betydligt mer. Räntekostnaderna är även i år lägre än året 
innan. 
Koncernens totala balansomslutning uppgår till på 4 067,7 mkr. Det innebär att bolagskoncernen utgör mer än 
hälften av den totala kommunkoncernens balansomslutning för Piteå kommun. 

Laddningsstolpe för elbil vid PiteEnergi. Foto: Maria Fäldt

Piteå Kommunföretag ABPiteå Kommunföretag AB (koncernen)
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Piteå Kommunföretag AB (moderbolag)

  

 

Bolagets uppdrag 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom i 
huvudsak Piteå kommun samt därmed förenlig verksamhet. 
Bolaget ska utgöra ett aktivt instrument för styrning, uppföljning och ekonomisk samordning av kommunal 
verksamhet som bedrivs i bolagsform. VD i bolaget ansvarar för att samordning sker mellan bolagskoncernen och 
övriga verksamheter i kommunkoncernen. VD ansvarar vidare för att vid behov hjälpa dotterbolags VD:ar i frågor 
av strategisk eller operativ karaktär. VD har möjlighet att på eget initiativ i dialog med bolagens styrelseordförande 
delta i dotterbolagens styrelsesammanträden. 

Årets händelser 
• Ett arbete med översyn av och förslag till reviderad bolagspolicy togs fram under året 
• Under hösten engagerades VD och koncerncontroller tillsammans med några av dotterbolagen i olika 

etableringsärenden av nya eller expanderande företag 
• Implementering har skett av ett nytt koncernredovisningssystem 
• KoncernVD har koordinerat och lett arbetet med att ta fram en reviderad modell för elevbyggen, där AB 

PiteBo, Barn och Utbildning samt Samhällsbyggnadsförvaltningen medverkat 
• Finansiellt och resursmässigt medverkat till AB PiteEnergis framtagande av en hållbarhetsredovisning 
• Förkortad styrelseutbildning genomfördes av koncernVD och koncerncontroller för ledamöter och VDar 

som ej deltagit vid styrelseutbildningen 2015 
• Årsstämman beslutade i maj enligt styrelsens förslag, att lämna utdelning utifrån bokslut 2016 till ägaren 

Piteå kommun, med 8 mkr 

Ekonomi 
Resultaträkning (tkr) 
  2017 2016  

Intäkter 518 617  

Kostnader -4 951 -3 579  

Rörelseresultat -4 433 -2 962  

Finansiella intäkter 0 7  

Finansiella kostnader -5 851 -6 609  

Resultat efter finansiella poster -10 284 -9 564  

Bokslutsdispositioner 40 215 33 712  

Skatt -6 784 -5 563  

Årets resultat 23 147 18 585  

Investeringar 28 500 3 558  

Mål och måluppfyllelse 
Strategiska områden   Övergripande mål  2017 2016 

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
  

 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
  

 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
  

Piteå Kommunföretag AB
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Demokrati och öppenhet 
 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
  

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
  

 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
  

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

  

 Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
  

 I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 
  

Personal 
 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 
attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser   

Ekonomi 
 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara 
långsiktigt hållbar   

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

 

Analys 

Strategiska områden : 
Ekonomi 

 
Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till -10,3 mkr vilket är något bättre än budget före nedskrivning av 
aktierna i Nolia AB med -0,5 mkr. Under perioden har två lån omsatts, samt att amortering även skett på en mindre 
del av skulden, vilket sammantaget innebär att räntekostnaderna sänkts. 
Piteå Kommunföretag AB har uppfyllt målet att klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen 
för koncernen Piteå Kommunföretag AB. 

Strategiska områden 

Prioriterade mål 
Bolaget har stöttat det näringspolitiska arbete som bedrivs inom kommunen och i bolagen, samt att vidare stärka 
varumärket Piteå. Inom bolagskoncernen lyfts fram jämställdhets- och mångfaldsaspekter, bland annat genom 
redovisningar i samband med årsstämmorna. Aktivt bistått dotterbolaget AB PiteBo i arbetet med att utveckla 
potentiella nya bostäder byggda av elever vid Strömbackagymnasiet. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 
Piteå Kommunföretag AB har tillsammans med flera av dotterbolagen varit engagerade i ett antal 
samhällsbyggnadsprojekt som bland annat utbyggnad av hamnen på Haraholmen. 

Demokrati och öppenhet 

 
Moderbolagets hemsida har utvecklats med mer information som är tillgängligt för alla. 

Livsmiljö 

 
För att förbättra förutsättningarna för livsmiljön har AB PiteBo som ingår i koncernen färdigställt respektive 
projekterat bostäder i centrala Piteå och i ytterområden. 
AB PiteEnergi arbetar aktivt med att öka andelen solenergi till elförsörjningen i kommunen, bland annat genom 
nybyggnationen av solcellsparken på Universitetsområdet. 
Aktivt medverkat vid framtagande av en hållbarhetsredovisning tillsammans med AB PiteEnergi. 

Piteå Kommunföretag ABPiteå Kommunföretag AB (moderbolag)
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Piteå Kommunföretag AB (moderbolag)Piteå Kommunföretag AB

Framtiden  

Arbetet med implementeringen av koncernstrategin kommer att prioriteras och ledas av moderbolaget. Här är 
samordning inom koncernen viktigast för att åstadkomma effekter som lägre kostnader och förbättrad kvalitet.
I maj träder det nya datalagringsdirektivet GDPR i kraft och det kommer att innebära betydande utmaningar. Arbetet 
med anpassningar till det nya direktivet kommer att fortsätta under ledning av moderbolaget.
De förändringar avseende begränsade ränteavdrag för företag och som planeras införas av regeringen under året 
kommer när dom införs påverka såväl moderbolaget som döttrarna negativt. Viktigt är att när besked kommer om 
vilka regler som ska gälla anpassa moderbolaget och döttrarna så långt det går.
Under 2018 finns risk att styrräntan kan höjas men då marginellt och förmodligen först mot slutet av året. Med tanke 
på lånebild och gällande finanspolicy förväntas inte eventuella höjningar av Riksbankens styrränta påverka 
moderbolagets eller dotterbolagens resultat nämnvärt under året.
Den koordinering av näringslivsarbetet med aktörer som PIKAB med dotterbolagen, Näringslivskontoret och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen måste intensifieras under kommande år. Med ny näringslivschef finns goda 
möjligheter att arbetet kan bli framgångsrikt.

Åtgärder och uppdrag 
Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Piteå Kommunföretag AB ska öka 

utdelningen med 5,0 mkr från och med 

2017. Total utdelning ska omfatta 

8,0 mkr. 

 Klar 
Koncernbudget 2017 ÅR 2017  

Alla styrelser ska gå igenom indikatorer 

/ nyckeltal (samt föreslå ev förändringar 

o strykningar). Särskilt fokus på de 

nyckeltal som är flyttade från tidigare 

bolagsmål till övergripande mål. Om 

önskvärt kan strukna bolagsmål 

omarbetas till nyckeltal. Där så är 

möjligt föreslå ett önskat målvärde för 

en viss tidsperiod (delmål). 

 Klar 
Koncernbudget 2017 ÅR 2017  

AB PiteBo ska verka för att bidra till 

kommunkoncernens mål att utdela 8 

miljoner kr till ägaren 

 Klar 
Koncernbudget 2016 ÅR 2017 Samtliga bolag har i uppdrag att bidra till 

kommunkoncernens mål. 
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AB PiteBo

  

 

Bolagets uppdrag 
AB PiteBos huvuduppgift är att på uppdrag av Piteå kommun arbeta för att på ett kostnadseffektivt sätt genomföra 
kommunens bostadspolitiska ambitioner genom att trygga tillgången på bra bostäder och i förekommande fall 
lokaler som upplåts med hyresrätt, alt kooperativ hyresrätt, inom kommunen. På så sätt tillhandahålls prisvärda 
bostäder i en miljö där människor trivs och kan utvecklas på ett positivt sätt med inflytande på sitt boende. 
Bolaget ska vara delaktiga och ledande i arbetet att uppfylla Piteå kommuns ansvar inom bostadsförsörjningen i 
kommunen. Därför ska bolaget ha en marknadsandel inom Piteå kommun avseende bostäder som upplåts med 
hyresrätt som långsiktigt uppgår till minst 45 % och högst 55 %. 

Årets händelser 
x Färdigställande av produktion av 60 lägenheter i Stadstornet samt uthyrning av samtliga lägenheter. 
x Färdigställande av produktion av 6 lägenheter i Strömbackaelevernas Hus 3 på Furulund samt uthyrning av 

samtliga lägenheter. 
x Fortsatt hög investeringsnivå på ca 88 mkr med fördelning både i nyproduktion och i de befintliga 

fastigheterna. 
x Ett framtida upplägg för elevbyggen på Strömbacka gymnasium är fastställt med syfte att trygga elevbyggen 

på kort och lång sikt. 
x Bolaget har genomfört en större om- och tillbyggnad av Källbogården på uppdrag av socialtjänsten. 

Ekonomi 
Resultaträkning (tkr) 
  2017 2016  

Intäkter 243 972 236 695  

Kostnader -204 569 -200 532  

Rörelseresultat 39 403 36 163  

Finansiella intäkter 2 6  

Finansiella kostnader -19 067 -19 995  

Resultat efter finansiella poster 20 338 16 174  

Bokslutsdispositioner -2 509 -5 494  

Skatt 648 -2 310  

Årets resultat 18 477 8 370  

Investeringar 88 774 148 178  

Mål och måluppfyllelse 
Strategiska områden   Övergripande mål  2017 2016 

Utbildning, arbete och 
näringsliv  

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
  

 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
  

Demokrati och öppenhet 
 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
  

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
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AB PiteBo

 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
  

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

  
Personal  Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 

attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser   

Ekonomi  Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara 
långsiktigt hållbar   

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

 

Analys 

Ekonomi 
 

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 20,3 mkr, vilket gav en avkastning på 6,2 %. Resultatet har stärkts 
jämfört med föregående år och överträffar även det budgeterade resultatet på ca 15 mkr. Negativt är de många 
vattenskadorna som lett till betydande kostnadsökningar av reparationer samt den låga ökningen av hyresnivån. På 
den positiva sidan finns en historiskt låg räntekostnad, en engångshöjning av hyra för p-platser samt en försäljning av 
48 studentlägenheter till Framnäs folkhögskola. Soliditeten uppgick till 26,5 % vilket är en ökning från föregående 
år. Både avkastning och soliditet för 2017 överträffar ägardirektivets långsiktiga krav. 

Personal 
 

Bovärdarnas arbete har organiserats om till 18 bovärdsområden och en projektgrupp. Syftet är att öka 
utvecklingsmöjlighet i bostadsområdena, minska sårbarheten vid frånvaro samt öka avlastning vid toppar. Samtliga 
medarbetare har utbildats i mångkulturella möten. Ca 45 träningspass har genomförts gemensamt där hälften av alla 
medarbetare deltagit en eller flera gånger. Hälsoundersökningar har erbjudits alla medarbetare varav 90 % deltagit. 
Ett hälsoprojekt har genomförts med 11 motiverade medarbetare (varav 4 kvinnor) med fokus på kost och motion. En 
handlingsplan mot kränkande särbehandling har antagits och kommunicerats till alla medarbetare. Särskilt fokus har 
legat på kränkande beteende utifrån ett könsperspektiv. Sjukfrånvaron ligger på endast 1,5 % för perioden jan till nov 
2017. Det är historiskt låg nivå och kan jämföras med 3,5 % för motsvarande period 2016. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 
Bolaget har arbetat aktivt med nyproduktion i 3 olika projekt. Projekten är Stadstornet (60 lägenheter), Hus 3 på 
Furulund (6 lägenheter) samt Hus 4 på Furulund (4 lägenheter). Samtliga dessa projekt bidrar till kommunens 
prioriterade mål med fler bostäder (tillväxt), nya bostadsmiljöer (attraktiva och varierande boendemiljöer) samt en 
mångfald i bostadsalternativ för olika kundgrupper. Bolaget har finansierat och genomfört om- och tillbyggnad av 
Källbogården i enlighet med socialtjänstens önskemål. Förändringen ger förutsättningar för ett långsiktigt 
verksamhetsutövande i lokalerna och samtidigt har 18 trygghetslägenheter erbjudits hyresgäster över 75 år. 
Bolaget har genomfört 5 utemiljöprojekt för att skapa attraktiva bostadsområden med inriktning på nya rabatter, nya 
p-platser, nya sittmiljöer samt plantering av träd. Två exempel är nyanläggning av utemiljöerna på Stadstornet och 
Parkhusen i Bergsviken. Under 2017 har parkförvaltningen och PiteBo tagit över ansvaret för Solanderparken enligt 
önskemål från den lokala föreningen. 
  

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

PiteBos samarbete med Strömbackaskolans byggprogram skapar praktikplatser för elever på en byggarbetsplats. 
Syftet är att säkerställa god kvalitet på utbildningen och ge goda och jämställda förutsättningar för samtliga elever 
oavsett kön och tillgång till personligt nätverk på arbetsmarknaden. Målet är en produktion på 6 lägenheter pågående 
över tiden. Under 2017 har produktion av 6 lägenheter färdigställts i Hus 3 och markarbetet för Hus 4, 4 lägenheter, 
har inletts. Detta överträffar målsättningen på 6 lägenheter i produktion. Bolaget och Piteå kommun har enats om ett 
framtida upplägg för elevbygge som tryggar elevernas högkvalitativa praktik på kort och lång sikt. 
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AB PiteBo

Demokrati och öppenhet 
 

I samarbete med hyresgästföreningen har etablerats ett gårdsgruppsystem i bolagets bostadsområden. Syftet är att ge 
hyresgästerna möjlighet att påverka utvecklingen av sin boendemiljö. Under 2017 har etableringsarbetet fortsatt med 
ett fördjupat samarbete mellan bovärdarna och hyresgästerna. 
Slumpvis tilldelning av lägenheter som ett alternativ till det ordinarie kösystemet och som inte bygger på köpoäng. 
Detta ger unga och inflyttare större möjlighet till bostad. 
Under 2017 har 66 lägenheter tilldelats kommunen för bostäder till nyanlända. Målet på 50 lägenheter överträffades 
med 32 %. Samtliga medarbetare har utbildats i mångkulturella möten med syfte att öka kompetensen som hyresvärd 
för hyresgäster från olika kulturer. 
Tilldelning av lägenheter sker på ett objektivt sätt utan hänsyn till kön, ålder, etnicitet eller religion. Under 2017 har 
den digitala felanmälan kommunicerats ut till hyresgästerna vilket bidrar till ökad kvalitet samt ökad jämställdhet i 
service. Den planerade lönekartläggningen för 2017 har skjutits fram i tid till 2018. 

Livsmiljö 
 

Under 2017 genomfördes konvertering av ventilationen i 57 lägenheter. Investeringen medför en ökad komfort för 
hyresgästerna samtidigt som drift och skötsel kan effektiviseras. Målsättningen var ca 40 lägenheter. Bolaget 
genomförde en varumärkesundersökning under 2017 där 300 medborgare i Piteå kommun tillfrågades om PiteBos 
styrkor och svagheter. Utfallet var positivt för bolaget med bland annat ett högt betyg för trygga och säkra 
bostadsområden. 

Framtiden  
Riksbanken räknar med att styrräntan långsamt kommer att höjas från mitten av 2018, andra bedömare tror att 
höjningen kommer senare. Bolaget har en hög låneskuld och kommer att påverkas den dag bolagets räntor förändras 
märkbart. För bolaget är det angeläget att arbeta ned låneskulden via amorteringar. Ytterligare en konsekvens av en 
räntehöjning är negativ påverkan på fastigheters marknadsvärde vilket ökar riskerna för nedskrivning. Under 2018 
planerar regeringen att införa begränsningar på ränteavdragen för bolag. Sådana begränsningar kommer att påverka 
AB Pitebo negativt. 
De låga hyreshöjningarna under senare år ger anledning till oro och en högre nivå är avgörande för att kunna mäkta 
med behov av underhåll och ägarens krav på nyproduktion. Efterfrågan på nyproducerade lägenheter med hög 
hyresnivå avmattas i Piteå och det kommer resultera i att fastighetsägare blir allt mer försiktiga i sitt risktagande i 
nya projekt. Detta gäller även PiteBo. Det kan innebära att färre projekt kommer att realiseras och kraven för att 
genomföra ett projekt kommer att öka vad avser läge och kostnadseffektiv produktion. Givet denna situation arbetar 
bolaget vidare med ambitionen att konkretisera nyproduktionsprojekt under 2018. 

Åtgärder och uppdrag 
Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Alla styrelser ska gå igenom indikatorer 
/ nyckeltal (samt föreslå ev förändringar 
o strykningar). Särskilt fokus på de 
nyckeltal som är flyttade från tidigare 
bolagsmål till övergripande mål. Om 
önskvärt kan strukna bolagsmål 
omarbetas till nyckeltal. Där så är 
möjligt föreslå ett önskat målvärde för 
en viss tidsperiod (delmål). 

 Klar Koncernbudget 2017 ÅR 2017 Styrelsen har gjort en genomgång av 
mål och nyckeltal för 2017 i samband 
med beslut om budget 2017. 

AB PiteBo ska verka för att bidra till 
kommunkoncernens mål att utdela 8 
miljoner kr till ägaren 

 Klar Koncernbudget 2016 ÅR 2017 Bolaget har i uppdrag att bidra till 
kommunkoncernens mål. 
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Stadstornet. Foto: Maria Fäldt
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AB PiteEnergi (koncernen) 
  

 

Bolagets uppdrag 
AB PiteEnergi ska på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt tillgodose invånare och företag inom, i huvudsak 
Piteå kommun, med energi i form av el, fjärrvärme samt infrastruktur inom data- och telekommunikationsområdet. 
Detta för att bidra till att tillskapa en god livs- och företagsmiljö i kommunen och på övriga marknader där bolaget 
verkar. Bolaget ska verka för en konkurrenskraftig prissättning samt en väl utvecklad miljöprofil på de produkter 
och tjänster man tillhandahåller. 
Bolaget ska också genom en långsiktig, aktiv och väl strukturerad utvecklingsverksamhet arbeta för en ökad tillgång, 
produktion och användning av förnyelsebar energi. 

Årets händelser 
• Den höga utvecklingstakten i Piteå har medfört positiva effekter på företagets affärer, främst i form av 

många nyanslutningar till el-, och bredbandsnäten. 
• Mycket nederbörd har lett till hög vattenkraftsproduktion. Sikfors kraftstation har 2017 visat rekordstor 

produktion, vilket har påverkat resultatet positivt. 
• Under 2017 har PiteEnergi i samverkan med bl a Piteå Science Park byggt en solcellsanläggning som 

kombinerar både forskning och skapandet av en social mötesplats, den enda i sitt slag i världen - Solvåg. 
• I koncernen ingår Lillpite Kraft AB som producerar småskalig vattenkraft. Krav på byggnation av 

fiskvandringsvägar gör att verksamheten ej bedöms ge framtida lönsamhet, varför ansökan om rivning ska 
ske till Mark & Miljödomstolen. Beslutet togs under 2017. 

• PiteEnergi har i en medarbetarundersökning blivit certifierad som ett Great Place To Work, 92 % av 
medarbetarna är stolta över vad PiteEnergi bidrar med till samhället. 

• Enligt kundundersökning genomförd i december visar det sig att företaget fått högst kundbetyg i branschen; 
1:a gällande både elnät och elhandel - privat-, och företagskunder samt för fjärrvärme företagskunder. 
Fjärrvärmens privatkunder ger oss delad 2:a plats. Ett mycket positivt resultat som ger verksamheten 
incitament att bli ännu bättre i framtiden. 

• Arbete med framtagande av en hållbarhetsredovisning inleddes under året. 

Ekonomi 
Resultaträkning (tkr) 
  2017 2016  

Intäkter 503 383 472 861  

Kostnader -428 060 -407 961  

Rörelseresultat 75 323 64 900  

Finansiella intäkter 258 273  

Finansiella kostnader -6 313 -7 665  

Resultat efter finansiella poster 69 268 57 508  

Bokslutsdispositioner -34 633 -28 753  

Skatt -7 938 -6 485  

Årets resultat 26 697 22 270  

Hänförligt till moderföretagets aktieägare 27 294 22 301  

Minoritetsintresse -597 -31  

Investeringar 102 136 94 845  

AB PiteEnergi (koncernen)

Stadstornet. Foto: Maria Fäldt
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Mål och måluppfyllelse 
Strategiska områden   Övergripande mål  2017 2016 

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
  

 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
  

Demokrati och öppenhet 
 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
  

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
  

 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
  

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

  

 Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
  

Personal  
Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 
attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser   

Ekonomi  
Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara 
långsiktigt hållbar   

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

 

Analys 

Ekonomi 

 
Företagets finansiella ställning är god och årets resultat är det högsta i historien, vilket ger en ekonomisk hållbarhet 
som möjliggör fortsatt utveckling av företaget, medarbetarna och Piteå. 

Personal 

 
Under hösten genomfördes en medarbetarundersökning av "Great Place To Work" (som är ett certifieringsprogram 
för arbetsplatser), och resultatet visar att  92 % av medarbetarna är stolta eller mycket stolta över vad PiteEnergi och 
verksamheten bidrar med, ett gott betyg på att trivseln är hög och att företaget är en god arbetsgivare. Många 
satsningar på arbetsmiljö och hälsofrämjande åtgärder ger en långsiktigt hållbar arbetsplats för medarbetarna. 
Sjukfrånvaron har minskat under året och ligger på 2,87 %. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 
PiteEnergi har under 2017 bidragit till tillväxten i Piteå genom att leverera infrastruktur till nybyggnationer och 
företagande. Genom konkurrenskraftig prisbild till kund och säkra leveranser bidrar företaget till att Piteå är 
attraktivt för såväl privata kunder som företagskunder. 
Exempel under året är omprioriteringar av investeringsplaner för att tillgodose företagskunders behov av 
effektökning av elnätet, leverans av energilösningar i form av nytt fjärrvärmenät i samband med ny husfabrik på 
Haraholmen, samt dessutom Sveriges största takmonterade solcellsanläggning på taket i samma fabrik. 

Demokrati och öppenhet 

 
PiteEnergis värdegrund Lokaltänksamhet bygger på Kundnytta, Omtänksamhet och Hållbarhet; värden som 
verksamheten strävar mot i affärsplanen och avdelningarnas verksamhetsplaner. Under året har en 
hållbarhetsredovisning tagits fram som tydligt och transparent visar arbetet med ekonomisk, social och miljömässig 

AB PiteEnergi (koncernen)
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hållbarhet. God kommunikation med omvärlden, samverkan med kunder och ägare är viktig och sker kontinuerligt. 

Livsmiljö 

 
Företaget jobbar ständigt med att på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt tillgodose privatpersoner och företag 
med el och värme samt infrastruktur inom data- och telekommunikation, helt enligt ägardirektivet. Företaget är 
effektivt och miljöfokuserat med hög leveranskvalitet och få leveransavbrott. Prisnivåerna på el och fjärrvärmeär 
konkurrenskraftiga i förhållande till branschen. All el som säljs är ursprungsmärkt, fjärrvärmen kommer till >95 % 
från förnybara källor. 

Framtiden  
Energibranschen är inne i en omvälvning då den tekniska utvecklingen går fort. Digitalisering, solenergi och 
laddningsbara fordon kommer att påverka produkt-, och tjänsteutbud i framtiden och locka nya intressenter till de 
marknader PiteEnergi verkar inom. Energipolitiken har en framskjuten roll i det framtida EU som branschen behöver 
följa och påverka för att skapa långsiktiga spelregler. 
Nuvarande tjänster och produkter behöver, förutom att underhållas, även ständigt utvecklas. Marknader utvecklas 
fort och kundernas krav på leverantörer ökar. Digitaliseringens snabba utveckling kräver innovativa lösningar som 
ökar kundvärde, vilket i sin tur kräver hög digital kompetens. För att utveckla kompetensen och locka nya talanger 
till företagets framtida resa krävs att PiteEnergi fortsätter arbetet med att skapa en transparent och utvecklande 
arbetsplats. 
  

Åtgärder och uppdrag 
  
  
Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Alla styrelser ska gå igenom indikatorer 
/ nyckeltal (samt föreslå ev förändringar 
o strykningar). Särskilt fokus på de 
nyckeltal som är flyttade från tidigare 
bolagsmål till övergripande mål. Om 
önskvärt kan strukna bolagsmål 
omarbetas till nyckeltal. Där så är 
möjligt föreslå ett önskat målvärde för 
en viss tidsperiod (delmål). 

 Klar Koncernbudget 2017 ÅR 2017 Inga förslag till ändringar. 

Piteå Kommunföretag AB ska öka 
utdelningen med 5,0 mkr från och med 
2017. Total utdelning ska omfatta 
8,0 mkr. 

 Klar Koncernbudget 2017 ÅR 2017 PiteEnergi levererar till Pikab ett 
koncernbidrag på 34,6 Mkr vilket ger 
Pikab goda förutsättningar att öka 
utdelningen till Piteå kommun. 

Solcellsanläggning vid PiteEnergi. Foto Maria Fäldt

AB PiteEnergi (koncernen)
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Bolagets uppdrag 
Piteå Hamn AB skall i syfte att befrämja främst den industriella utvecklingen inom kommunen bedriva hamnrörelse 
med tillhörande logistiklösningar på ett kostnadseffektivt sätt, äga och förvalta fast och lös egendom. 
Bolaget ska samverka med närliggande aktörer i regionen i syfte att optimera kostnader och stärka 
hamnverksamheten. Verksamheten skall bedrivas på ett sådant sätt att den utgör ett konkurrenskraftigt alternativ vid 
godstransporter. 

Årets händelser 
• Projekt ”Utveckling Haraholmens logistikcentrum etapp 2” påbörjades under året. Det innebär uppbyggnad 

av en ny hamndel i form av ny kaj anpassad för tunga lyft och anslutande infrastruktur. Hamndelen tas i 
drift årsskiftet 2018/19. 

• All-time-high vad gäller export av pappersprodukter. 
• Beslut om finansiering av ytterligare en etapp avseende 179 vindkraftverk Markbygden, med genomförande 

2018-19 kommer att innebära omfattande logistik via Piteå hamn. 

Ekonomi 
Resultaträkning (tkr) 
  2017 2016  

Intäkter 37 294 33 864  

Kostnader -26 369 -26 528  

Rörelseresultat 10 925 7 336  

Finansiella intäkter 0 9  

Finansiella kostnader -1 513 -1 743  

Resultat efter finansiella poster 9 412 5 602  

Bokslutsdispositioner -5 733 -3 454  

Skatt -823 -527  

Årets resultat 2 856 1 621  

Investeringar 52 186 15 684  

Mål och måluppfyllelse 
Strategiska områden   Övergripande mål  2017 2016 

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
  

 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
  

Demokrati och öppenhet 
 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
  

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
  

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

  

 Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
  

Piteå Hamn AB
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Personal 
 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 
attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser   

Ekonomi 
 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara 
långsiktigt hållbar   

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

 

Analys 

Ekonomi 

 
Bolagets resultat efter finansiella poster är 9,4 mkr, vilket är väl över bolagets budget. Avvikelsen mot budget och 
även prognos beror på ökade godsvolymer samt tillkommande affärer lagring i magasin och på planer. 
Trenden förstärks med färre men större fartyg med ökad transporterad volym per fartyg. Den totala godsvolymen 
över Haraholmens logistikcentrum har ökat med 4 % jämfört med föregående år. Relaterat till olika godssegment har 
pappersprodukter och petroleumprodukter ökat och övriga godssegment är relativt oförändrade. Containertrafiken 
mätt i antal TEU har minskat med 6 % under året på grund av omstruktureringar inom den globala 
containermarknaden, som även fått konsekvenser för trafiken till Piteå. 
Trafiken via farleden genom Pitsund har minskat på grund av att SCA s hamn i Munksund är stängd sedan augusti 
2017 för ombyggnationer. 
Bolagets resultat efter skatt är 2,9 mkr. 
Bolagets översiktliga prognos för åren 2018-2020 visar ett resultat som sjunker kraftigt från nuvarande nivå. 
Resultatet kan förbättras via tillkommande affärer inom segmentet projektlaster, men det råder viss osäkerhet kring 
utvecklingstakten vad gäller exempelvis vindkraft i Markbygden. 
Med den stabila resultatnivån Piteå Hamn påvisat under ett flertal år har bolaget bidragit till en finansiellt hållbar 
ställning inom kommunkoncernen. På grund av omfattande investeringar kommer det ekonomiska bidraget till 
ägarna att minska från 2019. 
Genomförda investeringar under 2017 består i huvudsak av pågående projekt ”Utveckling Haraholmens 
logistikcentrum, etapp 2” samt iordningställande av ytterligare planer för lagring av gods. 
Planerade investeringar behövs utifrån ett tillgänglighets- och kapacitetsperspektiv i bolagets strävan att generera 
ökade logistikflöden till nytta för regionalt näringsliv. 

Personal 

 
Bolaget har en jämn fördelning mellan män och kvinnor, sett till både anställd och inhyrd personal. Bolaget har 
under 2017 byggt om kontoret ute på Haraholmen för att skapa effektivare ytor och ökad trivsel bland personalen. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 
På en övergripande nivå och utifrån uppdraget uttryckt i ägardirektivet, så kan måluppfyllelsen anses vara god. 
Bolagets verksamhet vid Haraholmens logistikcentrum har stor betydelse för näringslivet såväl inom kommunen som 
inom regionen. Om regionens tillverkande företag fortsätter investera i befintliga och nya produktionsenheter, bidrar 
detta till tillväxt och nya arbetstillfällen. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 
Bolaget bidrar till en positiv befolkningsutveckling via utvecklingen av Haraholmens logistikcentrum, vilket är en av 
förutsättningarna för näringslivets fortsatta konkurrenskraft. 
Utvecklingen av Haraholmens logistikcentrum med investeringar i ny infrastruktur ger goda förutsättningar för 
fortsatt utveckling av affärer och logistikflöden. De under senare år etablerade logistikflödena, ex containertrafik, 
stödjer exportföretagens framtida investeringar och framtida konkurrenskraft kopplat till transporter. 

Piteå Hamn AB
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Bolaget har en begränsad personalstyrka och köper in externa tjänster i stor omfattning, och har därmed begränsade 
möjligheter att rekrytera ur ett mångfaldsperspektiv. Vid upphandlingen av hamnprojektet har aspekten beaktats. 

Livsmiljö 

 
Bolaget strävar efter att minimera avtrycket på miljön orsakad av verksamheten via olika typer av åtgärder. Perioden 
visar en trend att en större volym gods transporteras på färre men större fartyg, vilket minskar de negativa effekterna 
på miljön. 
Styrning sker exempelvis via miljödifferentierade avgifter, att erbjuda möjlighet till elanslutning vid kaj och en 
medveten strävan efter ökad andel linjesjöfart, vilket är en förutsättning för ökad sjöfart, vilket minskar utsläppen till 
luft. 
Bolaget har även investerat i ett elektrifierat inkommande järnvägsspår vilket möjliggör miljövänliga transporter med 
eldrivna lok. Bolaget fortsätter även investera enligt plan i omvandling till energieffektiv belysning, vilket har sänkt 
energiförbrukningen. 

Framtiden  
Strategiska infrastrukturprojekt av nationell betydelse är Norrbotniabanan och Luleå hamns projekt Malmporten. 
Dessa är av stor betydelse för regionen då Norrbotniabanan kommer att innebära en ökad rörlighet inom den 
regionala arbetsmarknaden och Malmporten innebär förbättrade möjligheter för större fartyg och därmed ökad 
sjöfart. 
Det finns utmaningar i form av ökade statliga avgifter som drabbar transportköparna/näringslivet i form av ökade 
transportkostnader, under 2017 har beslutats om ökade farledsavgifter och lotsavgifter som gäller från 2018. 
Tillsammans med hamnoperatören bidrar Piteå Hamn till att bibehålla samt öka företagens konkurrenskraft via 
kostnadseffektiva miljövänliga logistiklösningar. En stor del av verksamheten bygger på en väl fungerande sjöfart, 
vilket är en förutsättning för fortsatta investeringar i regionens tillverkande företag med tanke på det många gånger 
långa avståndet till marknaden. 

Åtgärder och uppdrag 
Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Piteå Kommunföretag AB ska öka 
utdelningen med 5,0 mkr från och med 
2017. Total utdelning ska omfatta 
8,0 mkr. 

 Klar Koncernbudget 2017 ÅR 2017 Bolaget har på senare år levererat goda 
resultat och har under åren 2015-17 
delat ut 3,4 Mkr i genomsnitt, vilket 
innebär en genomsnittlig nivå på drygt 
10 % relaterat till omsättning. 
Investeringstakten är för närvarande 
hög, vilket avspeglar sig i vår 
resultatplan för åren 2018-20. Bolagets 
prognos visar därmed på en lägre 
utdelningsnivå än tidigare från 2019. 

Alla styrelser ska gå igenom indikatorer 
/ nyckeltal (samt föreslå ev förändringar 
o strykningar). Särskilt fokus på de 
nyckeltal som är flyttade från tidigare 
bolagsmål till övergripande mål. Om 
önskvärt kan strukna bolagsmål 
omarbetas till nyckeltal. Där så är 
möjligt föreslå ett önskat målvärde för 
en viss tidsperiod (delmål). 

 Klar Koncernbudget 2017 ÅR 2017 Bolaget reviderar årligen nyckeltalen 
som ska rapporteras till ägaren. De ska 
vara relevanta i förhållande till 
strategiska områden och prioriterade 
mål. 

Piteå Hamn AB
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Piteå Hamn. Foto: Maria Fäldt
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Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)

  

 

Bolagets uppdrag 
Piteå Näringsfastigheter AB skall främja sysselsättningen och bidra till en differentiering av näringsliv och 
arbetsmarknad inom Piteå Kommun genom att uppföra, äga, förvärva, avyttra och förvalta fastigheter och lokaler 
för industri-, kontors-, utbildnings- och offentlig verksamhet samt handel. Därutöver äga och förvalta aktier i dotter- 
och intressebolag vars verksamhet ligger i linje med bolagets ändamål, utan att det innebär spekulativ verksamhet. 
Bolaget skall med beaktande av kommunens tillväxtpolitiska ambitioner bedriva sin verksamhet på ett affärsmässigt 
och kostnadseffektivt sätt men i vissa fall med ett kalkylerat högre risktagande än vad som kan vara affärsmässigt 
motiverat om detta bidrar till en ökad sysselsättning inom kommunen. 

Årets händelser 
• Under året förvärvades fastigheten som tidigare innehöll restaurang Sjöbodan på Västra Kajen 
• Omfattande om- och tillbyggnad av fastighet i Öjebyn för Datacenter 
• Restaurangen i Furunäsets Företagsby har helrenoverats under 2017 och planeras invigas i januari 2018   
• Våren 2017 blev VD allvarligt sjuk och och kunde inte återgå till arbetet. Resterande del av året har VD-

tjänsten upprätthållits av Nina Sjömark. Till ny VD har därefter David Wimander rekryterats, som tillträder 
tjänsten i februari 2018. 

Ekonomi 
Resultaträkning (tkr) 
  2017 2016  

Intäkter 137 998 130 401  

Kostnader -101 559 -100 027  

Rörelseresultat 36 439 30 374  

Finansiella intäkter 900 555  

Finansiella kostnader -18 395 -21 650  

Resultat efter finansiella poster 18 944 9 279  

Bokslutsdispositioner -9 450 -4 640  

Skatt -3 212 -616  

Årets resultat 6 282 4 023  

Hänförligt till moderföretagets aktieägare 4 294 2 194  

Minoritetsintresse 1 988 1 829  

Investeringar 68 282 53 678  

Mål och måluppfyllelse 
Strategiska områden   Övergripande mål  2017 2016 

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
  

 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
  

Demokrati och öppenhet 
 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
  

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
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Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

  

Personal 
 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 
attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser   

Ekonomi 
 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara 
långsiktigt hållbar   

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

 

Analys 

Ekonomi 

 
Koncernen visar ett positivt resultat och når väsentligt över det avkastningskrav på 5% som ägarna ställt. Soliditeten 
stärks därmed och fortsätter närma sig ägarkravet på 20%. Efterfrågan på lokaler har varit fortsatt stor och intäkterna 
har därmed ökat och koncernen uppvisar den högsta omsättningen någonsin. Det innebär dock också att koncernen 
uppvisar en vakansgrad om 2,5%, vilket är lägre än den lokalreserv på mellan 3-5% som är det uppställda målet av 
ägarna. 

Personal 

 
Koncernen arbetar aktivt med hälso- och friskvård och för en jämnställd arbetsplats. Bolaget genomför regelbundna 
arbetsklimatsbedömningar som utärderas och följs upp. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 
Koncernen har fortsatt stödja näringslivet i Piteå, Piteå Science Park och Näringslivskontoret genom att 
tillhandahålla attraktiva och ändamålsenliga lokaler och på så sätt främja tillväxten i kommunen. Värdet av mångfald 
har beaktats vid rekryteringar och i upphandlingar. Koncernen har aktivt deltagit i att utforma, utveckla och påverka 
stadsbilden genom att vårda och hålla en god klimat- och underhållsstatus i fastigheternas yttre och inre miljö. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 
Koncernen bidrar fortsatt till såväl etablering av nya som utveckling av befintliga företag och samhällsstödjande 
verksamhet genom att äga och förvalta fastigheter med fokus på att utveckla Piteå. 

Demokrati och öppenhet 

 
Koncernen verkar i allt arbete för jämställt och demokratiskt samhälle och det ska prägla kontakten med hyresgäster, 
samarbetspartners, leverantörer och övriga intressenter. 

Livsmiljö 

 
Koncernen satsar fortsatt på att utveckla såväl den inre som ytter miljön i och kring fastigheterna. Genom långsiktigt 
miljöarbete skapas attraktiva miljöer och bidrar till ett hållbart samhälle med inriktning på energioptimering, 
minskning av fossila bränslen och icke förnyelsebara ämnen. 

Framtiden  
Konsumentprisindex ökade med mer än 2% under 2017 vilket innebär att hyror knutna till index kommer att 
uppräknas 2018. Räntorna förväntas fortsatt vara låga liksom elpriserna. Ett intensivt arbete med att öka intäkter och 
minska kostnader och risker under de senaste åren har medfört positiva resultat i koncernen vilket också förväntas 
under 2018. Ambitionen är att förstärka det planerade underhållet under 2018 vilket då kan komma att påverka 
resultatet. Efterfrågan på lokaler ser dock fortsatt stark ut. 
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Åtgärder och uppdrag 
Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Piteå Kommunföretag AB ska öka 
utdelningen med 5,0 mkr från och med 
2017. Total utdelning ska omfatta 
8,0 mkr. 

 Klar Koncernbudget 2017 ÅR 2017  

Alla styrelser ska gå igenom indikatorer 
/ nyckeltal (samt föreslå ev förändringar 
o strykningar). Särskilt fokus på de 
nyckeltal som är flyttade från tidigare 
bolagsmål till övergripande mål. Om 
önskvärt kan strukna bolagsmål 
omarbetas till nyckeltal. Där så är 
möjligt föreslå ett önskat målvärde för 
en viss tidsperiod (delmål). 

 Klar Koncernbudget 2017 ÅR 2017  

Del av Stadsvapnet, med bland annat Kaleido. Foto: Maria Fäldt

Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)
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Piteå Renhållning och Vatten AB

  

 

Bolagets uppdrag 
Piteå Renhållning och Vatten AB skall, inom gällande tillstånd och verksamhetsområde, på ett miljömässigt och 
kostnadseffektivt sätt tillgodose invånarnas och företagens behov med hantering av avfall samt svara för vatten- och 
avloppsanläggningarna för Piteå kommuns räkning. Genom enkelhet och ekonomiska styrmedel skall bolaget verka 
för en ökad återvinning och en minskning av avfallsmängder till deponi. Producerat vatten ska vara av god kvalité 
och omhändertagandet samt reningen av avloppsvatten och liknande ska ske så att vattenmiljön skyddas. 

Årets händelser 
• David Öquist anställdes som ny VD i oktober, David har tidigare haft ledande befattningar inom stål- och 

kemiindustrin 
• Bredviksbergets avfallsanläggning har fått utökade öppettider, nya mottagningsplatser samt öppnat 

möjligheten att lämna saker till återbruk 
• Utvecklingsprojektet grön rutt har färdigställts under året 
• Projekteringen av det nya VA-verksamhetsomårdet på Renön/Nötön har pågått under året och upphandling 

sker under första kvartalet 2018  
• Beslut att återbetala särtaxan till samtliga kunder inom verksamhetsområdet Hemlunda/Vitsand, ett rättvist 

agerande utifrån Mark- och Miljööverdomstolens beslut i frågan. 

Ekonomi 
Resultaträkning (tkr) 
  2017 2016  

Intäkter 154 489 147 691  

Kostnader -141 737 -131 581  

Rörelseresultat 12 752 16 110  

Finansiella intäkter 46 49  

Finansiella kostnader -5 565 -5 564  

Resultat efter finansiella poster 7 233 10 595  

Bokslutsdispositioner -7 206 -10 593  

Skatt -21 2  

Årets resultat 6 4  

Investeringar 45 679 39 234  

Mål och måluppfyllelse 
Strategiska områden   Övergripande mål  2017 2016 

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
  

Demokrati och öppenhet 
 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
  

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
  

 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
  

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
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 Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
  

Personal 
 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 
attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser   

Ekonomi 
 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara 
långsiktigt hållbar   

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

 

Analys 

Ekonomi 

 
Årets resultat efter finansiella poster blev 7,2 mkr vilket är 2,5 mkr bättre än budgeterat resultat. Den största faktorn 
till det positiva resultatet är att samtliga intäktsslag ökade mer än väntat. På kostnadssidan blev utfallet något högre 
än budget, främst på grund av höga produktionskostnader beroende på väderlek samt underhåll och reparationer. 
Detta vägdes däremot upp av det starka intäktsutfallet. 
Både VA-verksamheten och avfallverksamheten landade på ett bättre resultatutfall än budget. För VA-verksamheten 
kommer den övervägande delen av det positiva resultatet att fonderas till projektet att inrätta ett nytt 
verksamhetsområde på Renön/Nötön. 
Såväl ledningsnät som anläggningar är i behov av upprustning. Arbete med att trygga kvalitet och leveranssäkerhet 
för en framtida vattenförsörjning är fortsatt prioriterat. Investeringbehovet förväntas öka över tid och i framtiden 
kommer det att innebära ett ökat lånebehov och därmed även ökade taxor. Även likviditeten förväntas att på lång sikt 
bli ansträngd på grund av investeringsbehovet inom VA-verksamheten. 

Personal 

 
Under året har fem personer tillsvidareanställts, en utredningsingenjör och en drifttekninker inom VA-verksamheten 
samt tre chaufförer inom Avfallsverksamheten. Anställningar har sin grund i ett delvis utökat behov, men även på 
grund av en pensionsavgång och att en medarbetare valt lämna bolaget. 
Året har innefattat en hälsoundersökning samt en psykosocial medarbetarenkät som genomförts. Den psykosociala 
medarbetarenkäten fick ett något bättre utfall än tidigare vilket är positivt. Ett nytt tidsregistrering- och 
schemaplaneringsprogram har också tagits i drift under året. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 
Genom försörjning och utbyggnation av ett kvalitativt kommunalt vatten och avlopp samt en väl fungerande 
avfallsinsamling bidrar bolaget till att skapa förutsättningar för attraktiva och varierande boendemiljöer inom 
kommunen. Utvecklingsarbetet på Bredviksbergets avfallsanläggning bidrar även till en attraktiv kommun genom 
ökad service och tillgänglighet för medborgarna. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 
Utifrån ett påbörjat samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet och arbetsförmedlingen har en praktikant tagits 
emot på Bredviksbergets avfallsanläggning. 
Under året har bolaget även stöttat kommunen i företagsetableringsfrågor samt investerat i förnyat VA-ledningsnät 
vid det expansiva Acusticumområdet. 

Demokrati och öppenhet 

 
Under året har 531 elever och studenter fått information om sorterings- och avfallsfrågor. Många av dessa 
informationsträffar har genomförts via ett samarbete med Svenska för invandrare (SFI) och språkslussen. Det har 
även anordnats studiebesök på Bredviksbergets avfallsanläggning. Detta arbete utförs dels för att sprida kunskap om 
avfallssortering men även för att främja integrationen och mångfalden inom kommunen. 

Piteå Renhållning och Vatten AB
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Piteå Renhållning och Vatten AB

Livsmiljö 

 
Projekteringen av det nya VA-verksamhetsområdet på Renön/Nötön har pågått under året och utförandet av projektet 
är planerat att starta upp 2018. 
Tillsammans med Piteå kommun har samrådsmöten kring förslag av vattenskyddsområde utförts för allmänhet, 
berörda verksamhetsutövare och fastighetsägare samt myndigheter. Projektgruppen har påbörjat en översyn av 
förslaget utifrån de synpunkter som inkommit. 
För att öka tillgängligheten på Bredviksbergets avfallsanläggning har öppettiderna utökats under året. Projektet grön 
rutt har slutförts och möjligheten för återbruk har inrättats. Dessa två insatser bidrar till miljönyttan i samhället. 

Framtiden  
Utvecklingsarbetet inom bolaget kommer fortsatt att vara i fokus. Under hösten 2017 påbörjades arbetet att ta fram 
en verksamhetsplan som sträcker sig från 2018 till 2020. Verksamhetsplanens syfte är att tydliggöra prioriteringar 
och på ett strukturerat sätt styra verksamheten mot de mål och direktiv som är satta av ägaren. Verksamhetsplanen 
kommer under 2018 att beslutas i styrelsen och sedan tas vidare i organisationen för att skapa delaktighet och 
verksamhetsnära aktiviteter kopplade till de prioriterade fokusområdena. 
Inom området för vatten och avlopp är kvalitet och leveranssäkerhet prioriterat. Inom VA-verksamheten pågår 
flertalet omfattande utredningsfrågor som spänner över lång tid. Bland annat arbetet med att etablera 
vattenskyddsområde, utveckla beredskapsplanen för dricksvattenförsörjning och utredning kring förnyelsetakt på 
ledningsnätet. Upphandling av entreprenad för det nya verksamhetsområdet på Renön/Nötön genomförs under första 
kvartalet 2018 och utförandet av projektet kommer pågå under åren 2018-2019. I den, av kommunfullmäktige, 
beslutade VA-planen är Renön/Nötön det första verksamhetsområdet som får kommunalt vatten och avlopp. 
Tillståndsansökan för miljötillstånd gällande mottagningsanläggningen för oljeförorenat avfall på Haraholmen är en 
viktig pusselbit i utvecklingen av verksamheten. Tillståndsansökan beräknas vara klar för inlämning i slutet av 2018. 
I slutet av räkenskapsåret 2017 beslutades att byta drivmedel till de tunga fordonen och driva samtliga tunga fordon 
på det förnybara och fossilfria bränslet HVO. Införandet av HVO är även den en betydande aktivitet som bidrar till 
miljönyttan i samhället. 

Åtgärder och uppdrag 
Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Piteå Kommunföretag AB ska öka 
utdelningen med 5,0 mkr från och med 
2017. Total utdelning ska omfatta 
8,0 mkr. 

 Klar Koncernbudget 2017 ÅR 2017 Bolagets resultat är bättre än 
budgeterat resultat och därmed bidrar 
bolaget med ett högre koncernbidrag än 
vad som var budgeterat. 

Alla styrelser ska gå igenom indikatorer 
/ nyckeltal (samt föreslå ev förändringar 
o strykningar). Särskilt fokus på de 
nyckeltal som är flyttade från tidigare 
bolagsmål till övergripande mål. Om 
önskvärt kan strukna bolagsmål 
omarbetas till nyckeltal. Där så är 
möjligt föreslå ett önskat målvärde för 
en viss tidsperiod (delmål). 

 Klar Koncernbudget 2017 ÅR 2017 Under året har bolaget påbörjat arbetet 
med att ta fram en ny verksamhetsplan. 
Verksamhetsplanen kommer sjösättas 
under 2018 och befintliga nyckeltal kan 
komma att justeras i samband med 
detta. 

Avloppsreningsverket på Sandholmen. Foto: Maria Fäldt
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Bolagets uppdrag 
Bolaget ska på ett kostnadseffektivt sätt bedriva försäljning av tjänster avseende utbildning och forskning, 
näringslivsutveckling inom kulturella och kreativa näringar samt inom cleantech området. Verksamheten ska 
bedrivas med inriktning på interaktion mellan kultur, forskning, utbildning och näringsliv. 

Årets händelser 
• Bolaget har utökats till tre miljöer; Universitetsområdet, Industrigatan och Öjebyn. Alla ligger intill ett 

forskningsinstitut (RISE Interactive, RISE ETC och Swerea Sicomp). 
• Etablering och genomförande av regionala kluster inom kreativa näringar, bioekonomi och komposit. 
• Start av flera nya projekt med fokus på innovation och förnybar energi. 
• Aktiv satsning på spelindustrin för att Piteå ska få en ledande roll främst vad det gäller musik och ljud för 

spel. 
• Etablering av mikrolån och innovationslån till nya tjänsteföretag med samarbetspartner. 
• Genomförande av flera nationella konferenser, bland annat BIOBASE i samarbete med 

Näringsdepartementet med fokus på cirkulär och biobaserad ekonomi. 
• Etablering av Spiran-priset, ett hållbarhetspris med olika teman som kommer att ges ut årligen i samarbete 

med Sparbanken Nord. 
• Genomförande av Festspelen i Piteå på uppdrag av stiftelsen Festspelen i Piteå. 
• Genomförande av 200 arrangemang vid Studio Acusticum som firade 10-årsjubileum 2017. 

Ekonomi 
Resultaträkning (tkr) 
  2017 2016  

Intäkter 14 918 10 821  

Kostnader -17 437 -10 539  

Rörelseresultat -2 519 282  

Finansiella intäkter - -  

Finansiella kostnader -1 -4  

Resultat efter finansiella poster -2 520 278  

Bokslutsdispositioner 2 565 -100  

Skatt -42 -41  

Årets resultat 3 137  

Investeringar 769 194  

Mål och måluppfyllelse 
Strategiska områden   Övergripande mål  2017 2016 

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
  

 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
  

 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
  

Demokrati och öppenhet 
 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
  

Piteå Science Park AB
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Piteå Science Park AB

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
  

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

  

 I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 
  

Personal 
 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 
attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser   

Ekonomi 
 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara 
långsiktigt hållbar   

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

 

Analys 

Ekonomi 

 
För 2017 redovisar bolaget ett resultat efter finansiella poster på -2,6 mkr och 0 mkr i resultat efter skatt. Resultatet 
efter skatt innefattar ett koncernbidrag om 2,6 mkr. Bolagets likviditet är ansträngd till följd av att bolaget ligger ute 
med stora belopp gentemot projektens medfinansiärer samt att vissa intäkter bolaget tidigare har fått från kommunen 
under löpande verksamhetsår utgått. I slutet av året har bolaget nyttjat koncernintern kredit. 

Personal 

 
Bolaget bestod under 2017 av 14 anställda, inkl. VD. Personalen fördelades på 8 kvinnor och 6 män. 
  

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 
Piteå Science Park fungerar som en länk mellan akademi, näringsliv och samhälle. Bolaget skapar attraktiva 
mötesplatser, driver forsknings- och utvecklingsprojekt, erbjuder stöd för innovationsledning, affärsutveckling och 
nyföretagande samt driver kluster. Detta stärker det lokala näringslivet och stimulerar samarbete mellan företag och 
branscher vilket skapar attraktiva arbetsplatser för nya och gamla pitebor. Genom Studio Acusticum leverarar 
bolaget kulturell bredd inom en rad olika konstformer som bidrar till en samhällsgemenskap med mångfald som 
grund. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 
Piteå Science Park bidrar till en stark utbildningskedja, från grundskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola till 
universitetsutbildning i Piteå. Utbildningskedjan har stärkts under året genom samarbete med Yrkeshögskolan i 
Piteå, som nu flyttar in på Universitetsområdet. Bolaget är en nyckelpart för de som studerar i Piteå och fungerar som 
ett stöd för Piteå studentsektion. 
Bolaget skapar goda förutsättningar för att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag inom bolagets 
verksamhetsområden. Piteå Science Park har under 2017 fortsatt att arbeta med klusterbildningar inom komposit, 
bioekonomi och kreativa näringar, något som stärker det lokala näringslivet och stimulerar samarbete mellan företag 
och olika branscher. 
Piteå Science Park stimulerar även unga att intressera sig för forskning. Under 2017 inleddes en satsning på 
spelindustrin där bland annat barn och unga får lära sig att programmera, göra spel och skapa musik. 

Demokrati och öppenhet 

 
Studio Acusticum, som firade 10 år under 2017, är en viktig del av bolaget. Att Piteå numera är en fristad för 
förföljda musiker präglar utbudet. 
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Piteå Science Park AB

Livsmiljö 

 
Piteå Science Park har under 2017 leverat värdeskapande kulturupplevelser med bredd, höjd och djup för att bidra till 
god livskvalitet. 
Under året har bolaget arbetat aktivt med platsinnovation som handlar om att skapa innovationer och tillväxt utifrån 
platsens styrkor och förutsättningar för att attrahera invånare, besökare, företagare och investerare. På 
Universitetsområdet håller en ny stadsdel på att växa fram med nya bostäder och attraktiva mötesplatser. 

Framtiden  
Piteå Science Park är en viktig part i utveckling av Universitetsområdet till en ny stadsdel i Piteå. Utvecklingen 
kommer att öka såväl attraktiviteten för området som tillgängligheten till centrum. En ny infart till och från E4:an 
öppnas inom kort, äldreboendet bygger ut, 64 nya lägenheter är under uppbyggnad och under våren är det invigning 
för den nya solcellsparken Solvåg på området. Piteå Science Park är en viktig mötesplats. I parken finns ett 50-tal 
företag och tre forskningsinstitut. På Universitetsområdet är Luleå tekniska universitet närmsta granne med 500 
studenter och hundratalet lärare och forskare. Konserthuset Studio Acusticum har närmare 20 000 besökare varje år. 
Under början av 2018 kommer Piteå Science Park att genomföra en flytt till korridoren mellan universitetet och 
företagsbyn för att ytterligare förstärka länken mellan akademi och näringsliv. Flytten kommer att innebära att 
lokaler frigörs, vilket möjliggör inflyttning av nya företag. Målet är att öka såväl antal företag som studenter på 
Universitetsområdet. Piteå Science Park finns även på Industrigatan i Piteå och i kompositbyn i Öjebyn, där bolaget 
samarbetar med företag och forskare. Under 2018 kommer fokus att ligga på att utveckla även de miljöerna samt att 
få nya företag till främst Industrigatan. 

Åtgärder och uppdrag 
Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Alla styrelser ska gå igenom indikatorer 
/ nyckeltal (samt föreslå ev förändringar 
o strykningar). Särskilt fokus på de 
nyckeltal som är flyttade från tidigare 
bolagsmål till övergripande mål. Om 
önskvärt kan strukna bolagsmål 
omarbetas till nyckeltal. Där så är 
möjligt föreslå ett önskat målvärde för 
en viss tidsperiod (delmål). 

 Klar Koncernbudget 2017 ÅR 2017 Styrelsen har gjort en genomgång av 
mål och nyckeltal för 2017 i samband 
med beslut om budget 2017. 

Piteå Kommunföretag AB ska öka 
utdelningen med 5,0 mkr från och med 
2017. Total utdelning ska omfatta 
8,0 mkr. 

 Klar Koncernbudget 2017 ÅR 2017 Arbete sker löpande med översyn av 
kostnader. 

 

Utdelning av Spiranpriset i samband med konferensen Biobase. Foto: Maria Fäldt
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Foton: Maria Fäldt

Verksamhet och projekt inom koncernen 
Piteå Kommunföretag AB



Foton: Maria Fäldt

Verksamhet och projekt inom koncernen 
Piteå Kommunföretag AB



Nyckeltal
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Nyckeltal: 
Nyckeltal/indikatorer som grund för målbedömning är kopplade mot av Piteå kommunfullmäktige beslutade mål. De utgör ett av 
instrumenten för att bedöma grad måluppfyllelse. 
 
 

AB PiteBo 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
Nyckeltal Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Pågående nyproduktionsprojekt PiteBo  3 4  

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
Nyckeltal Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Antal lägenheter under produktion i Strömbackaskolans regi  10 10 6 

Livsmiljö 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Nyckeltal Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

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

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
Nyckeltal Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Andel nyproducerade lägenheter inom Pitebo som uppgår till maximalt 55 kvm, %  20 % 20 %  
Antal av Pitebos lägenheter som ska konverteras till ventilation med återvinning  57 57  
Genomföra utemiljöprojekt  5 5 5 

Ekonomi 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt 
hållbar 

Nyckeltal Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Soliditet, %  26,5 %    25,7 %    25,7 % 
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AB PiteEnergi (koncernen) 

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Investering i kronor i egna utvecklingsprojekt och stöd externa utvecklingsprojekt inom energisektorn (tkr)  2 500  1 547  434  

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Nyckeltal Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Antal aktiviteter inom Framtid Pite som PiteEnergi deltar i  12 12 5 

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
Nyckeltal Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Andel såld förnybar energi, % (PiteEnergi)  99,3 % 99 % 98 % 
Andel nybyggnationer av boende som erbjudits energi- och kommunikationslösningar av PiteEnergi, %  99 % 99 %  
Elpris inkl. moms för typfastighet enligt Nils Holgersson-modellen, kr/kvm  (Jmf. Övergripande) 71 72 64 
Fjärrvärmepris inkl. moms för typfastighet enligt Nils Holgersson-modellen, kr/kvm  (Jmf. Övergripande) 127 125 134 

Personal 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv 
och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Nyckeltal Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Nöjd medarbetarindex - NMI, andel som sammantaget tycker att PiteEnergi är en bra arbetsplats, %  82 %   

Ekonomi 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt 
hållbar 

Nyckeltal Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Soliditet, %  46,6 % 45,5 %    45,1 % 
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Piteå Hamn AB 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Nyckeltal Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Resultat från Piteå Hamn AB kundenkät     

Inget utfall, beror på att kundenkäten går ut vartannat år. 

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Utveckling genomsnittlig volym mottaget fartygsgenererat avfall (sludge) per fartyg Haraholmen jämförelse 3-
årsperiod, %  -9 % 6 % 67 % 

Utveckling volym fartygsgenererat avfall som går till deponi, %  0 %   
Utveckling energiförbrukning i förhållande till logistikyta, (% förändring av värde kwh/m2)  -40 % 108 % -7 % 
Antal genomförda investeringsåtgärder med avseende energibesparing och miljöpåverkan  1 1  

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
Nyckeltal Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Utveckling av godsvolymer totalt, jmf 3-årsperiod, %  4 % -3 %  
  -  Utveckling av godsvolym skogsprodukter import, jmf 3-årsperiod, %  -6 % -23 %  
  -  Utveckling av godsvolym skogsprodukter export, jmf 3-årsperiod, %  -1 % 3 %  
  -  Utveckling av godsvolym petroleumprodukter, jmf 3-årsperiod, %  23 % -3 %  
  -  Utveckling av godsvolym övrigt, jmf 3-årsperiod, %  -3 % 41 %  
Utveckling av intäkter från lagring av gods totalt, jmf 3-årsperiod %  31 % 33 % 6 % 
  -  Utveckling av intäkter från lagring av gods separerat magasin, jmf 3-årsperiod %  53 % -1 % -1 % 
  -  Utveckling av intäkter från lagring av gods separerat planer, jmf 3-årsperiod %  4 % 133 % 28 % 

Ekonomi 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt 
hållbar 

Nyckeltal Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Soliditet, %  37 % 34 % 34 % 
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Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen) 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Nyckeltal Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Antal nya företag i Piteå Näringsfastigheters (koncernens) lokaler  34 38 58 
Antal företag som expanderar i Piteå Näringsfastigheters lokaler  41 42 32 

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Minskning av fossil CO2 för uppvärmning, % (jmf 2000)  -100 % -100 % -100 % 
Minskning av energi i kwh/kvm, % (jmf 2000)  19 % 18 % 18 % 

Personal 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv 
och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Nyckeltal Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Sjukfrånvaro, %  3 % 5 % 6 % 
Andel kvinnor, % (Pnf)   50 %   50 %  50 % 

Ekonomi 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt 
hållbar 

Nyckeltal Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Soliditet, %  16,8 % 15,8 % 15,1 % 
Vakansgrad (bolag), %  2,5 % 2,7 % 4,2 % 



Piteå Renhållning och Vatten AB 

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Antal 5:e klassare som får information om Pirevas verksamhet  187 341 390 
Antal elever/studenter per år som deltagit i Pirevas informationsträffar  531 591 645 
Antal studiebesök som årligen genomförs på Pirevas anläggningar  16 15 16 
Antal besök på ÅVC, besök/år  115 142   
Insamlad mängd avfall vid mobila ÅVC (ton)  61,2  65,1  64,6  
Antal av Pireva besökta företag  16 18 24 
Total avfallsmängd insamlad på Bredviksberget, ton  97 609 115 273 106 270 
Andel avfall som materialåtervinns av totala mängden avfall som Pireva hanterar, %  67 % 66 % 66 % 
Andel avfall som materialåtervinns av totala mängden avfall som Pireva hanterar exklusive sluttäckningsmaterial, %  17 % 18 % 19 % 

Mängd farligt avfall från hushåll som samlats in via Pireva, kg/inv     
Andel bostadsområden där grön rutt har införts av totalt antal områden, %  100 % 76 % 65 % 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Nyckeltal Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Vattenkvalitet, andel tjänliga med anmärkning av totalt antal dricksvattenprov, %  17,3 % 10,7 % 19,7 % 
Kvalitet utsläpp avloppsvatten, avvikelse mot riktvärde - medelvärde fosfor, %  3,8 % 0 % 0 % 
Kvalitet utsläpp avloppsvatten, avvikelse mot riktvärde - medelvärde syreförbrukande ämnen, %  7,7 % 2 % 0 % 

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
Nyckeltal Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Läckage i vattenledningar (antal/år)  25 30 26 
Stopp i avloppsledningar (antal/år)  170 131 154 

Personal 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv 
och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Nyckeltal Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Sjukfrånvaro, %  4,9 %   
Andel medarbetarsamtal, % (Pireva)  100 % 100 % 100 % 

Ekonomi 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt 
hållbar 

Nyckeltal Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Soliditet VA-verksamhet  11,6   
Soliditet, %  24,0 %    22,9 %    23,3 % 
Soliditet Avfall och Återvinning  74,9   
Bränsleförbrukning tunga fordon, liter/mil  4,4 liter/mil 4,4 liter/mil  

Energiförbrukningen, kWh/år  
7 514 067 
kwh/år 

7 199 895 
kwh/år 

6 840 346 
kwh/år 

Kostnad för produktion av VA per ansluten person, kr  2 096 2 007 1 971 
Kostnadstäckningsgrad VA via avgifter, %  100,3 % 100,3 % 98,6 % 
Antal km reinvesterade VA-ledningar  4,7 km 5,5 km 5 km 



Piteå Science Park AB 

Demokrati och öppenhet 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
Nyckeltal Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Antal genomförda jämställdhetskartläggningar  1   
Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar  0   

Livsmiljö 

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 
Nyckeltal Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Antal publika arrangemang i Studio Acusticum  188  169 
  -  Antal publika arrangemang i Studio Acusticum, varav lokala arrangörer  199  129 
Antal besökare i genomsnitt per arrangemang i Studio Acusticum  101   
Antal projekt med fokus på attraktiva boendemiljöer  4   

Personal 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv 
och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Nyckeltal Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Utvärdera genom antal medarbetarsamtal  15   

Ekonomi 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt 
hållbar 

Nyckeltal Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Soliditet, %  40,9 % 51,4 % 28,5 % 

 

 

 



Tillsammans  
bygger vi Piteå.

Piteå Kommunföretag AB


