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Vid årsredovisningens avlämnande utgjordes styrelsen av: 
Bakre rad från vänster: Karl-Erik Jonsson, Anders Nordin, Anders Lundkvist (vice ordförande), Jonny Åström, Mats Dahlberg
Mittenraden från vänster: Marika Risberg, Elisabeth Vidman, Agnetha Eriksson, Anna Bergström, Stefan Askenryd  
Främre rad från vänster: Brith Fäldt, Helén Lindbäck, Helena Stenberg (ordförande), Majvor Sjölund 

LÄSANVISNING

Det här är ensammanställning av Piteå Kommunföretag 
AB:s årsredovisning 2019. 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

Foto: Maria Fäldt

Styrelsen för koncernen Piteå Kommunföretag AB
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ORGANISATIONSSCHEMA 

Piteå Kommunföretag AB
Ordförande: Helena Stenberg 

VD: Jan Jonsson

AB PiteBo  100%
Ordförande: Anders Lundkvist 
VD: Maria Sandström

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

Piteå Näringsfastigheter AB 100%
Ordförande: Helena Stenberg
VD: David Wimander

Hedfastigheter i Piteå AB   100% 
Nevatko AB   100%
AB Furunäsets Fastigheter  100%
Fermaten KB   100% 
Svenska Kompositbyn AB/KB  100%
Norrfab i Piteå AB   70%
Trähallen AB  51%
KB Stadsvapnet   51% 
You Call Sverige AB   30% 
Press-Huset i Piteå AB   9%

Piteå Hamn AB  100%
Ordförande: Peter Roslund 
VD: Ulrika Nilsson

Piteå Renhållning och Vatten AB  100%
Vice ordförande: Patric Lundström 
VD: David Öquist

Nolia AB 33,33% 
Ordförande: Bengt Markstedt 
VD: Jonas Dahlberg

PiteEnergi Handel AB   100% 
Norrgasol AB  100%
Lillpite Kraft AB   91%

Piteå Science Park AB  100%
Ordförande: Jonas Lindberg 
VD: Helena Karlberg
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Piteå Kommunföretag AB
556620-0795

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Piteå Kommunföretag AB (556620-0795) får härmed avge årsredovisning och 
koncernredovisning för 2019.

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 Kommunföretag AB ägs i sin helhet av Piteå kommun (212000-2759).

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 

Koncernens resultat 2019 efter finansiella poster uppgår till 126,0 mkr, vilket är bättre än föregående år och bättre än budget.
Rörelseresultatet har förbättrats med 7,0 mkr, däri ingår en under året slutförd avskrivning av goodwill, vilket bidragit positivt 
till resultatet med 4,3 mkr. I resultatet ingår även reavinster på 19,8 mkr och nedskrivningar på 16,6 mkr.
De finansiella kostnaderna har minskat med 3,2 mkr, trots en ökande låneskuld.

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar har under 2019 uppgått till 427,6 mkr, budgeterat utfall var 
430,3 mkr. Likviditeten i koncernen inklusive fordran/skuld till Piteå kommuns koncernkonton, uppgår per 191231 till 
126,2 mkr. I jämförelse med 181231 har likviditeten ökat med 65,9 mkr. Koncernens långfristiga lån inklusive kortfristig del 
uppgår 191231 till 2 511,2 mkr. Lånen har under 2019 ökat med 95,1 mkr.

Total balansomslutning för koncernen uppgår till 4 403,0 mkr. Det innebär att bolagskoncernen utgör mer än hälften av den 
totala balansomslutning för koncernen Piteå kommun.

Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgår till  -9,2 mkr, vilket är bättre än budget och bättre än utfallet för 2018. 
Årets resultat efter skatt uppgår till 22,0 mkr.      

Etapp 3 av hamnutbyggnaden i Piteå Hamn AB på Haraholmen påbörjades under senhösten. Etappen innefattar stora 
lagringsytor i anslutning till den nya kajen. Upphandling av operatör för den nya hamndelen vid Piteå Hamn AB inleddes med 
hjälp från resurs hos kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning.

Nolia ABs verksamhet har flyttat till Piteå Science Park, i anslutning till universitetsområdet. Ombyggda lokaler kommer att 
finnas tillgängliga för konferenser under början av 2020.

AB PiteBo har påbörjat byggandet av projektet ”Blåbärsskogen” med 64 lägenheter på den nya stadsdelen Berget (vid 
Universitetet). Där har också Strömbackaskolans gymnasieelever påbörjat ett så kallat elevbygge avseende lägenheter för 
PiteBo.

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att i början av 2020 flytta in i nya lokaler i centrala Piteå som hyrs av Piteå 
Näringsfastigheter AB.

Hos AB PiteEnergi har utvecklingen av digitala tjänster har startat och under året har den första kunden anslutit sig till det 
nybyggda trådlösa sensornätet LoRa.

Piteå Renhållning och Vatten AB påbörjade arbetet med ny dricksvattenstrategi för att säkra den framtida försörjningen av 
dricksvatten i kommunen.

Den internationella konferensen Biobase genomfördes i juni i regi av Piteå Science Park AB.

Prioriterade mål

Bolaget har stöttat det näringspolitiska arbete som bedrivs inom kommunen och i bolagen i syfte att bland annat stärka 
varumärket Piteå. Bolagen har också varit aktiva tillsammans med Näringslivsavdelningen då det gällt offerter till företag som 
letar etableringsorter. Inom bolagskoncernen lyfts jämställdhets- och mångfaldsaspekter fram och vars arbete redovisas i 
samband med årsstämmorna. 

Arbetet med samverkan/samordning inom koncernen och med kommunen har fortsatt. Stort fokus har lagts på att styra upp 
invesyteringsprocessen inom koncernen. Den investeringsstrategi och de riktlinjer som togs fram under året har nu tillämpats 
för budget 2020. Ett annat område där samverkan sker är inom info-säkerhet där arbetet leds från kommunledningen och där 
kommunen och bolagen arbetar för gemensamma rutiner.
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6  PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB 2019  7 PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB  2019

Piteå Kommunföretag AB
556620-0795

Ekonomisk översikt koncernen*
2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning (tkr) 1 052 057 1 024 007 963 385 914 778 863 392
Rörelseresultat (tkr) 168 192 161 147 159 433 143 200 159 167
Resultat efter finansiella poster (tkr) 125 977 114 345 104 708 82 086 89 164
Årets resultat (tkr) 92 518 92 214 82 827 63 148 67 871
Balansomslutning (tkr) 4 402 987 4 172 554 4 067 714 3 897 231 3 820 424
Soliditet (%) 29,6% 29,1% 27,5% 26,4% 25,1%
Antal anställda 266 246 236 228 205
För definition se redovisningsprinciper

Ekonomisk översikt moderbolaget
2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning (tkr) 442 300 270 225 175
Rörelseresultat (tkr) -4 833 -4 180 -4 433 -2 962 -2 337
Resultat efter finansiella poster (tkr) -9 203 -9 834 -10 284 -9 564 -8 791
Årets resultat (tkr) 21 975 24 424 23 147 18 585 15 082
Balansomslutning (tkr) 823 453 829 740 803 428 766 924 753 355
Soliditet (%) 78,7% 75,5% 74,8% 72,9% 71,6%
Antal anställda 2 1 1 1 0
För definition se redovisningsprinciper

Redovisningsenhet: SEK
Mätenhet: Tkr

Miljöpåverkan

AB PiteEnergi är miljöcertifierade enligt ISO 14 001:2015 och blev under 2017 omcertifierad till de nya uppdaterade kraven. 
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-, 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. 

Piteå Näringsfastigheter AB arbetar kontinuerligt med att minska miljöpåverkan från verksamheten. Bland annat har sedan 
flera år oljeeldning för uppvärmning av lokaler avvecklats och all el som köps är så kallad grön el.
Piteå Hamn AB har tillstånd att bedriva hamnverksamhet enligt Miljöbalken.

Framtida utveckling

Införandet av begränsade ränteavdrag för företag som införts 20190101 kan komma att påverka såväl moderbolaget som 
dotterbolagen negativt även om en räntehöjning ser ut att vara långt bort.

Det sk "Renodlingsprojektet" avslutas under början av 2020 och då kommer AB PiteBo ha tagit över ett antal lägenheter från 
kommunen som i sin tur tar över äldreboende och skola från AB PiteBo resp Piteå Näringsfastigheter AB. Även en 
kommersiell lokal förvärvar Piteå Näringsfastigheter AB av kommunen. Då alla dessa fastighetsförsäljningar genomförts är 
det samlade beståndet hos rätt huvudman.

Den oro som finns under början av året kring världskonjunkturen, virus och ev pandemi, krig och flyktingar, handelskrig mm 
kan komma att påverka även Piteå och de kommunala bolagen även om det mest troligt blir marginellt. 

Etableringen av NorthVolts fabrik i Skellefteå kommer troligen av påverka även Piteå och bolagen i form av efterfrågan på 
arbetskraft, bostäder men även mark för etableringar av olika industrier/leverantörer till batterifabriken.

3  (65)  
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Piteå Kommunföretag AB
556620-0795

Förändring av eget kapital

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

kapital årets res.
Ingående balans 2018-01-01 68 600 434 487 611 543 4 095 1 118 725

Transaktioner med ägare:
Lämnad utdelning 0 0 -7 435 0 -7 435

Övriga förändringar eget kapital 0 0 1 306 0 1 306
Årets resultat 0 0 90 526 13 101 103 627
Utgående balans 2018-12-31 68 600 434 487 695 940 17 196 1 216 223

Transaktioner med ägare:
Lämnad utdelning 0 0 -7 832 0 -7 832

Övriga förändringar eget kapital 0 0 2 430 0 2 430
Årets resultat 0 0 92 518 587 93 105
Utgående balans 2019-12-31 68 600 434 487 783 056 17 783 1 303 926

Moderföretaget Aktie- Reservfond Balanserat Årets Totalt
kapital resultat resultat

Ingående balans 2018-01-01 68 600 238 987 253 626 23 147 584 360

Överföring resultat föregående år 0 0 23 147 -23 147 0
Transaktioner med ägare:

Lämnad utdelning 0 0 -7 435 0 -7 435
Omräkningsdifferenser 0 0 1 0 1

Årets resultat 0 0 0 24 424 24 424
Utgående balans 2018-12-31 68 600 238 987 269 339 24 424 601 350

Överföring resultat föregående år 0 0 24 424 -24 424 0
Transaktioner med ägare:

Lämnad utdelning 0 0 -7 832 0 -7 832
Årets resultat 0 0 0 21 975 21 975
Utgående balans 2019-12-31 68 600 238 987 285 931 21 975 615 493

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

Balanserat resultat 285 931
Årets resultat 21 975

307 906
disponeras så att

till aktieägare utdelas 8 700
i ny räkning överföres 299 206

307 906

Fritt eget kapitalBundet eget kapital

4  (65)  
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Piteå Kommunföretag AB
556620-0795

Koncernens resultaträkning

Not
2019-01-01

-2019-12-31
2018-01-01
-2018-12-31

Nettoomsättning 2 1 052 057 1 024 007
Aktiverat arbete för egen räkning 15 665 14 186
Övriga rörelseintäkter 3 45 793 31 574

1 113 515 1 069 767
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter 0 -148
Övriga externa kostnader 4,5 -563 762 -556 344
Personalkostnader 6 -187 669 -172 818
Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring därav)
av materiella och immateriella anläggningstillgångar 8 -193 892 -179 310

-945 323 -908 620
Rörelseresultat 7 168 192 161 147

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 1 670 187
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 344 465
Räntekostnader och liknande resultatposter -35 894 -39 189
Övriga finansiella kostnader -8 335 -8 265

-42 215 -46 802
Resultat efter finansiella poster 125 977 114 345

Uppskjuten skatt 10 -16 174 -10 396
Skatt på årets resultat 10 -15 267 -11 735
Årets resultat 94 536 92 214

Hänförligt till
     Moderföretagets aktieägare 92 518 90 526
     Minoritetsintresse 2 018 1 688

5  (65)  
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Piteå Kommunföretag AB
556620-0795

Koncernens balansräkning

Not 2019-12-31 2018-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 11 0 3 284
Programvarulicenser 12 2 480 2 073

2 480 5 357
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 13 2 479 671 2 459 959
Bergrum 14 0 0
Maskiner och andra tekniska anläggningar 15 1 253 564 1 161 921
Inventarier, verktyg och installationer 16 56 192 61 468
Pågående nyanläggningar 17 304 458 202 376

4 093 885 3 885 724
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 19 7 345 7 672
Andra långfristiga värdepappersinnehav 20 15 15
Förutbetalda kostnader 21 6 686 7 428
Andra långfristiga fordringar 58 63

14 104 15 178

Summa anläggningstillgångar 4 110 469 3 906 259

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 7 116 14 764

7 116 14 764

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 124 622 138 482
Fordran koncernkonto Piteå kommun 94 724 49 032
Övriga fordringar 13 361 35 809
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 21 217 16 945

253 924 240 268

Kassa och bank 31 478 11 263
Summa omsättningstillgångar 292 518 266 295

SUMMA TILLGÅNGAR 4 402 987 4 172 554
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Piteå Kommunföretag AB
556620-0795

Koncernens balansräkning
Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 
Aktiekapital 68 600 68 600
Övrigt tillskjutet kapital 434 487 434 487
Annat eget kapital inklusive årets resultat 783 056 695 940
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 1 286 143 1 199 027

Minoritetsintresse 17 783 17 196
Summa eget kapital 23 1 303 926 1 216 223

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2 578 2 783
Uppskjuten skatteskuld 214 161 198 221
Övriga avsättningar 55 888 57 120
Summa avsättningar 25 272 627 258 124

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 26,28,30 2 396 422 2 158 821
Förutbetalda anslutningsavgifter 47 973 40 857
Investeringsfond VA-kollektivet 8 174 6 855
Summa långfristiga skulder 2 452 569 2 206 533

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 114 799 257 277
Leverantörsskulder 123 217 100 168
Aktuella skatteskulder 1 252 318
Övriga skulder 79 904 73 169
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 54 693 60 742
Summa kortfristiga skulder 373 865 491 674

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 402 987 4 172 554
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Piteå Kommunföretag AB
556620-0795

Koncernens kassaflödesanalys

Not
2019-01-01

-2019-12-31
2018-01-01
-2018-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 168 192 161 147
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
     Avskrivningar och nedskrivningar 193 892 181 410
     Nedskrivning aktier intressebolag 0 632
     Realisationsresultat/utrangering anläggningstillgångar 934 876
     Realisationsvinst anläggningstillgångar -20 680 -722
     Omklassificering pågående nyanläggningar till kostnad 2 583 1 815
     Upplösning kontraktsnedskrivning elcertifikat 0 -16
     Upplösning negativ goodwill 0 -1 033
     Förändring avsättningar -1 437 -495

343 484 343 614

Resultat från andelar i intresseföretag 327 -498
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 497 187
Erhållen ränta 344 465
Erlagd ränta -35 894 -39 189
Övriga finansiella kostnader -8 335 -8 265
Betald inkomstskatt -15 267 -11 735
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 285 156 284 579

Förändring av varulager 7 648 -1 756
Förändring av rörelsefordringar 32 036 -21 421
Förändring av rörelseskulder -117 809 69 936
Kassaflöde från den löpande verksamheten 207 031 331 338

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 043 -270
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -426 545 -367 565
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 44 003 1 678
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar 0 7 231
Kassaflöde från investeringsverksamheten -383 585 -358 926

Finansieringsverksamheten
Erhållna bidrag 4 935 69 231
Förändring långfristiga skulder 246 036 -67 070
Utbetald utdelning -7 832 -7 435
Förändring långfristiga fordringar 5 4
Utbetald resultatandel i dotterföretag 59 -1 799
Förändring förutbetalda kostnader -742 743
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 242 461 -6 326

Årets kassaflöde 65 907 -33 914
Likvida medel vid årets början 60 295 94 209
Likvida medel vid årets slut 126 202 60 295
Specifikation likvida medel:
Koncernkonto Piteå kommun 94 724 49 032
Kassa och bank 31 478 11 263
Summa: 126 202 60 295
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Piteå Kommunföretag AB
556620-0795

Moderföretagets resultaträkning

Not
2019-01-01

-2019-12-31
2018-01-01
-2018-12-31

Nettoomsättning 2 442 300
Övriga rörelseintäkter 3 505 643

947 943
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 5 -3 356 -3 135
Personalkostnader 6 -2 406 -1 970
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 8 -18 -18

-5 780 -5 123
Rörelseresultat 7 -4 833 -4 180

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intressebolag 0 -632
Räntekostnader och liknande resultatposter -3 707 -4 359
Övriga finansiella kostnader -663 -663

-4 370 -5 654
Resultat efter finansiella poster -9 203 -9 834

Bokslutsdispositioner 9 37 441 41 246
Resultat före skatt 28 238 31 412

Skatt på årets resultat 10 -6 263 -6 988
Årets resultat 21 975 24 424
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Moderföretagets balansräkning
Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Programvarulicenser 12 9 27

9 27
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 18 706 966 701 966
Andelar i intresseföretag 19 2 894 2 894

709 860 704 860

Summa anläggningstillgångar 709 869 704 887

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 91 0
Fordringar hos koncernföretag 50 276 56 210
Fordran koncernkonto Piteå kommun 61 541 66 081
Övriga fordringar 1 600 2 444
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 76 118

113 584 124 853

Summa omsättningstillgångar 113 584 124 853

SUMMA TILLGÅNGAR 823 453 829 740

Moderföretagets balansräkning
Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 
Bundet eget kapital
Aktiekapital 68 600 68 600
Reservfond 238 987 238 987

307 587 307 587
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 285 931 269 339
Årets resultat 21 975 24 424

307 906 293 763
Summa eget kapital 23,24 615 493 601 350

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond 27 41 295 31 760

41 295 31 760

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 26,28 153 000 140 000
Summa långfristiga skulder 153 000 140 000

Kortfristiga skulder
Kortfristig skuld till kreditinstitut 9 000 47 700
Leverantörsskulder 100 120
Skulder till koncernföretag 3 300 4 382
Aktuella skatteskulder 111 3 411
Övriga skulder 88 65
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 1 066 952
Summa kortfristiga skulder 13 665 56 630

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 823 453 829 740
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Piteå Kommunföretag AB
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Moderföretagets kassaflödesanalys
2019-01-01

-2019-12-31
2018-01-01
-2018-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -4 833 -4 180
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
     Avskrivningar 18 18
     Nedskrivning intressebolag 0 632
     Koncernbidrag 46 976 51 831

42 161 48 301

Resultat från andelar i intressebolag 0 -632
Erlagd ränta -3 707 -4 359
Övriga finansiella kostnader -663 -663
Betald skatt -6 263 -6 988
Kassaflöde från den löpande verksamheten 31 528 35 659
före förändringar av rörelsekapital

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar 6 729 843
Förändring av rörelseskulder -42 965 37 437
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 708 73 939

Investeringsverksamheten
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -5 000 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 000 0

Finansieringsverksamheten
Förändring långfristiga skulder 13 000 -38 700
Utbetald utdelning -7 832 -7 435
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 168 -46 135

Årets kassaflöde -4 540 27 804
Likvida medel vid årets början 66 081 38 277
Likvida medel vid årets slut 61 541 66 081
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Piteå Kommunföretag AB
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Koncernredovisning

Andelar i intresseföretag

Koncernuppgifter

Allmänna redovisningsprinciper

Uppskattningar och bedömningar

inte kommer att behöva infrias. 

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. 

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

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 av de lokaler stiftelsen hyr av Cinvera AB. Bedömningen som gjorts i dagsläget är att garantiåtagandet

Därmed behövs ej heller någon fondering ur 2019 års bokslut. Under 2014 har Stiftelsen Energitekniskt Centrum, ETC, försålt 
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Abs dotterbolag SP Energy Technology Center AB. Ett avtal har slutits som innebär att 
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB förbinder sig ersätta Piteå Näringsfastigheter AB för de kostnader som framledes kan 
uppkomma till följd av Piteå Näringsfastigheter ABs åtagande.

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.
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Intäktsredovisning
Försäljning av varor

Ränta och utdelning

Leasingavtal

Finansiella instrument

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

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. 

räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det
redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

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

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.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar

Energiverksamheten: Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten, dvs produktion, försäljning och 
distribution av el, värme bredband, elhandel och anslutningsavgifter samt andra intäkter såsom entreprenadavtal 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

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.

Låneskulder/leverantörsskulder

Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som

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.

för individuellt bedömda osäkra fordringar.
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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

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.

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. 

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.

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.

Avsättningar för återställningskostnader
I och med EU-direktivet för deponering av avfall (1999/31) infördes regler för deponier i Sverige och Europa. Reglerna 
implementerades i svensk lagstiftning genom förordningen om deponering av avfall (SFS 2001:512).

I förordningen finns en rad skyldighter för den som är verksamhetsutövare vid en deponi. Några berör åtgärder innan deponering 
påbörjas (t. ex. säkerställa geologisk barriär och bygga bottentätning) och andra berör den tiden deponin är i drift 
(t. ex. mottagningsrutiner och klassning av avfall).

Vissa krav rör dock sådana åtgärder som skall vidtas för att minska risken för framtida påverkan på omgivningen från deponin,
det vill säga, för tiden långt efter det att deponin är avsutad. Det innebär att verksamhetsutövaren är skyldig att:
- sluttäcka deponin enligt specificerade krav.
- Ansvara för att lakvatten omhändertas på tillfredställande sätt.
- Ansvara för underhåll, kontroll och omgivningspåverkan i minst 30 år efter det att avfall slutas tas emot.

Kostnader för t. ex. sluttäckning och efterkontroll ska alltså betalas av avfallslämnaren då avfallet tas emot på deponin och
därigenom skapa säkerhet för en långsiktig riktig hantering av detta avfall.

I balansräkningen per 2019-12-31 finns därför en avsättning med totalt 52,5 mkr för att täcka dessa kostnader, varav 1,2 mkr 
påverkat rörelseresultatet 2019 positivt (fg. år 0,3 mkr).

2008-12-31 avslutades mottagningen av avfall till den gamla deponin. 2009 togs en till deponi i drift i anslutning till den gaml a. 
Denna deponi avslutades 2017 och uppförande av ytterligare en deponietapp genomfördes under 2016. 

På deponin görs mängdbaserade avsättningar. D. v. s. en nödvändig summa per ton deponerat avfall avsätts för att täcka 
framtida kostnader för återställning och efterbehandling.
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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

Byggnader 14-100 år
Markanläggningar 15-50 år
Av hyresgäster beställda tillval 10 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar 3-40 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:

2020 11 683 tkr
2021 4 096 tkr
2022 2 912 tkr

18 691 tkr

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.

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

Överskott/underskott i VA-verksamheten

Enligt lagen om allmänna vattentjänster får inte avgifterna överskrida det som behövs för att täcka kostnaderna för att ordna
och driva VA-anläggningen samt tillhandahålla vattentjänster. Tillfälliga överskott skuldförs till VA-kollektivet att inom en 
treårsperiod användas i verksamheten. Tillfälliga underskott kan användas för att lösa upp eventuella tidigare överuttag 
alternativt redovisas som en förlust. En sådan förlust kan täckas med ett resultatöverskott inom den närmast kommande 
treårsperioden. Det är det enda fall då en vinst kan redovisas.

Det är tillåtet enligt lagen om allmänna vattentjänster att avsätta överuttag som en reservering, d. v. s. en långfristig skuld (fond) 
i balansräkningen om man kan visa i en investeringsplan vad medlen ska användas till, hur mycket och när. Utfallet av 
investeringen måste komma hela VA-kollektivet tillgodo. Fonden löses sedan upp i takt med att kostnaderna skall tas för den 
specifika åtgärden. 

I balansräkningen per 2019-12-31 finns inget ackumulerat överskott (fg. år 0,0 mkr) bokfört som förutbetald intäkt till VA-
kollektivet. I resultaträkningen 2019-12-31 finns en redovisad vinst om 1,1 mkr (fg år  -1,1 mkr). Vinsten redovisas i enlighet 
med lagen om allmänna vattentjänster, för att kvitta föregående års negativa resultat. 

I balansräkningen 2019-12-31 finns ett ackumulerat överskott om 8,2 mkr (fg. år 6,9 mkr) som är avsatt till investeringsfonden. I 
resultaträkningen 2019-12-31 har avsättning gjorts till investeringsfonden med 1,5 mkr. Tidigare avsättningar används och 
kommer att användas som delfinansiering för skydd av kommunens råvattentäkt/dricksvattenstrategi samt för 
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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

2019 2018 2019 2018
Fastighetsförvaltning 391 248 380 049 0 0
Vatten och avlopp, kollektiv 87 620 83 948 0 0
Avfall och återvinning 91 884 88 088 0 0
Hamnverksamhet 27 183 29 820 0 0
Elhandel 174 958 172 840 0 0
Elproduktion 16 813 14 384 0 0
Elnät 125 084 120 369 0 0
Bredband 44 217 41 629 0 0
Fjärrvärme 153 715 148 637 0 0
Punktskatter 117 696 109 827 0 0
Energitjänster 14 342 14 433 0 0
Konsulttjänster 0 0 442 300
Övrigt 28 364 24 154 0 0
Avgår punktskatter -122 253 -113 558 0 0
Elimineringar interna mellanhavanden -98 814 -90 613 0 0
Summa 1 052 057 1 024 007 442 300

Not 3  Övriga rörelseintäkter

2019 2018 2019 2018
Utfakturerade konsumtionsavgifter 6 010 6 752 0 0
Erhållna bidrag 12 805 8 284 0 0
Vinst avyttring anläggningstillgång 20 686 6 784 0 0
Ersättning från hyresgäster 1 398 1 958 0 0
Försäkringsersättning 576 254 0 0
Ersättning tidigarelagt underhåll 178 157 0 0
Övrigt 4 140 7 385 505 643
Summa 45 793 31 574 505 643

Den del av koncernkontot som hänför sig till moderföretaget redovisas som företagets likvida medel.

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.

ModerföretagetKoncernen

Koncernen Moderföretaget

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

Nyckeltalsdefinitioner

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.
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Not 4 Leasingavtal - leasetagare

Operationell leasing
Koncernen och moderbolaget är leasetagare genom så kallade operationella leasingavtal då de ekonomiska risker och 
fördelar som är förknippade 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
eller ej eftersom de ej utgör väsentligt belopp i sammanhanget.

Avtalade framtida minimileasavgifter avseende
icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:

2019 2018 2019 2018

Inom 1 år 2 043 3 516 77 84
Mellan 1-5 år 3 663 2 493 0 80
Senare än 5 år 11 0 0 0

5 717 6 009 77 164

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 3 217 3 138 89

Not 5  Ersättning till revisorerna

2019 2018 2019 2018
Revision
EY 220 343 0 62
KPMG 102 185 68 130
LR Revision 60 148 0 0
PWC 265 0 0 0
Samordnad kommunal revision 66 84 14 7

713 760 82 199
Andra uppdrag än revision
EY 74 39 24 5
KPMG 0 5 0 0
Revisionären 0 0 0 16
LR Revision 0 16 0 0
Ospecificerat 0 16 0 0

74 76 24 21
787 836 106 220

Not 6  Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
2019 2018 2019 2018

Kvinnor 80 68 1 0
Män 186 178 1 1
Totalt 266 246 2 1

Löner och andra ersättningar
2019 2018 2019 2018

Styrelse 2 282 1 958 368 324
VD 6 181 5 550 678 658
Övriga anställda 117 928 108 111 164 0

126 391 115 619 1 210 982
Sociala kostnader
Sociala avgifter enligt lag och avtal 42 003 38 707 373 283
Pensionskostnader för VD 1 657 1 670 358 436
Pensionskostnader övriga anställda 10 404 8 787 15 0

54 064 49 164 746 719

180 455 164 783 1 956 1 701

 Koncernen Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Totala löner och ersättningar samt pensionskostnader och sociala 
avgifter

Koncernen           Moderföretaget

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

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Antal kvinnor i styrelser 26 25 8 8
Antal män i styrelser 36 36 7 7
Antal kvinnor i företagsledningarna 12 8 0 0
Antal män i företagsledningarna 18 17 1 1

Uppgifterna avser balansdagen.

Not 7  Inköp och försäljning mellan koncernföretag
2019 2018

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom
koncernen 7,9% 15,4%
Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag 
inom koncernen 94,5% 99,0%

Not 8  Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

               Koncernen
2019 2018 2019 2018

Av- och nedskrivningar -190 608 -171 725 -18 -18
Goodwill -3 284 -7 585 0 0
Summa -193 892 -179 310 -18 -18

Not 9  Bokslutsdispositioner

2019 2018
Lämnat koncernbidrag  -3 300 -4 380
Erhållet koncernbidrag  50 276 56 211
Periodiseringsfond -9 535 -10 585
Summa 37 441 41 246

Koncernen Moderföretaget

Moderföretaget

Moderföretaget

           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 och 
Piteå Näringsfastigheter AB har lön i 3 månader vid egen uppsägning och vid uppsägning från bolagets sida i 9 månader. 

Genomförda styrelsemöten Piteå Kommunföretag AB under 2019
Namn Styrelseuppdrag Deltagit möten/totalt

Helena Stenberg Ordförande 4/4
Anders Lundkvist Vice ordförande 4/4
Anna Bergström Ledamot 4/4
Mats Dahlberg " 2/4
Elisabeth Vidman ” 4/4
Agnetha Eriksson ” 4/4
Anders Nordin “ 2/4
Brith Fäldt “ 4/4
Håkan Johansson “ 4/4
Stefan Askenryd ” 4/4
Helén Lindbäck ” 4/4
Karl-Erik Jonsson " 4/4
Johnny Åström ” 4/4
Marika Risberg ” 4/4
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Not 10  Skatt på årets resultat

2019 2018 2019 2018
Aktuell skatt -14 811 -11 256 -6 124 -6 988
Skatt hänförlig till tidigare år -136 0 -139 0
Skatt på resultatandel i intresseföretag -320 -479 0 0
Förändring av uppskjuten skatt -16 174 -10 396 0 0
Summa redovisad skatt -31 441 -22 131 -6 263 -6 988

Avstämning av effektiv skatt

Koncernen 2019 2018
Procent Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt 125 977 104 708

Skatt enligt gällande skattesats 21,4% -23 885 22% -25 156
Skattemässig justering för avskrivning fast egendom 21,4% 132 22% -831
Förändring obeskattade reserver 21,4% 26 22% 421
Övriga ej avdragsgilla kostnader 21,4% -279 22% -807
Utnyttjat underskottsavdrag 21,4% 3 198 22% 84
Temporära skillnader avseende uppskjuten skatt 21,4% -743 22% -219
Skattemässig justering försäljning fast egendom 21,4% -88 22% 1 231
Skatt hänförlig till tidigare år 21,4% -136 22% 0
Scablonintäkt periodiseringsfond 21,4% -77 22% -41
Andra skattemässiga justeringar av resultatet 21,4% 1 184 22% 3 917
Ej avdragsgill avskrivning uppskrivning Fermaten KB 21,4% -38 22% -39
Nedskrivning av finansiella tillgångar 21,4% -3 563 22% -755
Ej skattepliktig utdelning från intressebolag 21,4% 38 22% 43
Ej avdragsgill negativ goodwill avskrivning på uppskrivning 21,4% 0 22% -363
Koncernmässiga justeringar 21,4% 554 22% 6
Koncernmässiga avskrivningar 21,4% 0 22% 1 957
Justering avskrivning byggnader och mark 21,4% 769 22% 173
Övrig uppskjuten skatt 21,4% -8 534 22% -2 481
Ej skattepliktiga intäkter 21,4% 1 22% 729
Redovisad effektiv skatt 25,0% -31 441 19% -22 131

2019 2018
Procent Belopp Procent Belopp

Moderbolag
Resultat före skatt 28 238 31 413

Skatt enligt gällande skattesats 21,4% -6 043 22% -6 910
Schablonränta periodiseringsfond 21,4% -35 22% -16
Ej avdragsgilla kostnader 21,4% -46 22% -64
Ej skattepliktiga intäkter 21,4% 0 22% 2
Redovisad effektiv skatt -6 124 22% -6 988

Not 11  Goodwill

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

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

Ingående avskrivningar -72 568 -64 983 0 0
Årets avskrivningar -3 284 -7 585 0 0
Utgående ackumulerade -75 852 -72 568 0 0
avskrivningar

Utgående redovisat värde 0 3 284 0 0

Moderföretaget

ModerföretagetKoncernen

Koncernen
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Not 12  Programvarulicenser

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden 3 973 2 646 88 88
Årets anskaffningar 1 208 270 0 0
Omklassificeringar 0 1 057 0 0
Utgående ackumulerade 5 181 3 973 88 88
anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar -1 900 -1 326 -61 -43
Årets avskrivningar -801 -574 -18 -18
Utgående ackumulerade -2 701 -1 900 -79 -61
avskrivningar
Utgående redovisat värde 2 480 2 073 9 27

Not 13  Byggnader och mark

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 3 650 248 3 546 318 0 0
Årets anskaffningar 42 422 38 333 0 0
Bidrag -4 727 0 0 0
Försäljningar/utrangeringar -54 389 -1 748 0 0
Omklassificeringar 105 348 67 345 0 0
Utgående ackumulerade 3 738 902 3 650 248 0 0
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -1 114 639 -1 035 202 0 0
Försäljningar/utrangeringar 34 278 1 363 0 0
Årets avskrivningar -82 915 -80 802 0 0
Avgår avskrivning på försäljning 0 0 0 0
Årets omräkningsdifferenser 1 2 0 0
Utgående ackumulerade -1 163 275 -1 114 639 0 0
avskrivningar

Ingående uppskrivningar 36 220 36 880 0 0
Avskrivningar på uppskrivet belopp -660 -660 0 0
Utgående ackumulerade 35 560 36 220 0 0
uppskrivningar

Ingående nedskrivningar -111 870 -105 772 0 0
Årets nedskrivningar -19 646 -6 098 0 0
Utgående ackumulerade -131 516 -111 870 0 0
nedskrivningar

Utgående redovisat värde 2 479 671 2 459 959 0 0

Anskaffningsvärdet har reducerats med erhållna bidrag 117 489 tkr. (42 489 tkr)

Verkligt värde fastigheter avseende AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB, 2019 3 426 200
Verkligt värde fastigheter avseende AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB, 2018 3 386 600

Fastigheternas verkliga värde

Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Koncernen

Beräkning av verkligt värde baseras på bolagens egen värdering enligt avkastningsmetoden. Intäkter och 
driftskostnader har under bokslutsåret genererat ett driftsnetto för fastigheten/fastigheterna som ställs i relation till 
ett direktavkastningskrav. Kravet uppgår till mellan 3,75-12 %. 
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Not 14  Bergrum

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärde 42 347 42 347 0 0
Försäljningar/utrangeringar -42 347 0 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 42 347 0 0

Ingående avskrivningar -31 541 -31 541 0 0
Försäljningar/utrangeringar 31 541 0 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 0 -31 541 0 0

Ingående nedskrivningar -10 806 -10 806 0 0
Försäljningar/utrangeringar 10 806 0 0 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 -10 806 0 0

Utgående redovisat värde 0 0 0 0

Not 15  Maskiner och andra tekniska anläggningar

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden 2 246 500 2 106 588 0 0
Årets anskaffningar 131 682 115 994 0 0
Försäljningar/utrangeringar -43 128 -5 163 0 0
Omklassificeringar 37 231 29 081 0 0
Utgående ackumulerade 2 372 285 2 246 500 0 0
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -1 084 579 -1 015 943 0 0
Försäljningar/utrangeringar 43 126 5 125 0 0
Årets avskrivningar -77 268 -73 761 0 0
Utgående ackumulerade -1 118 721 -1 084 579 0 0
avskrivningar

Utgående redovisat värde 1 253 564 1 161 921 0 0

Anskaffningsvärdet har reducerats med erhållna bidrag 1 500 tkr. (0 tkr)

Not 16  Inventarier, verktyg och installationer

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 248 031 247 826 0 0
Årets anskaffningar 3 888 7 389 0 0
Försäljningar/utrangeringar -5 492 -8 965 0 0
Omklassificeringar 165 1 781 0 0
Utgående ackumulerade 246 592 248 031 0 0
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -186 563 -185 504 0 0
Försäljningar/utrangeringar 5 476 8 780 0 0
Årets avskrivningar -9 313 -9 839 0 0
Utgående ackumulerade -190 400 -186 563 0 0
avskrivningar

Utgående redovisat värde 56 192 61 468 0 0

ModerföretagetKoncernen

Koncernen

Koncernen Moderföretaget

Moderföretaget

ett direktavkastningskrav. Kravet uppgår till mellan 3,75-12 %. 
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Not 17  Pågående nyanläggningar

Koncernen                      Moderföretaget
2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 202 376 167 246 0 0
Årets nedlagda kostnader 248 431 206 092 0 0
Erhållna bidrag -208 -69 231 0 0
Omklassificering till kostnad -2 583 -1 815 0 0
Försäljningar/utrangeringar -816 -655 0 0
Omklassificeringar -142 742 -99 261 0 0
Redovisat värde 304 458 202 376 0 0

Anskaffningsvärdet har reducerats med erhållna bidrag 208 tkr (69 231) tkr.

Not 18  Andelar i koncernföretag

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 701 966 701 966
Årets anskaffningar 5 000 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 706 966 701 966

Utgående redovisat värde 706 966 701 966

Specifikation av andelar i  koncernföretag
Bokfört

Namn Säte Org. Nr Andel Eget kapital värde
Piteå Näringsfastigheter AB Piteå 556091-0118 100% 203 608 118 802
AB PiteBo Piteå 556057-1274 100% 394 914 131 646
Piteå Renhållning och Vatten AB Piteå 556452-0038 100% 106 944 59 898
Piteå Hamn AB Piteå 556643-1911 100% 73 072 40 330
AB PiteEnergi Piteå 556330-9227 100% 584 443 352 732
Piteå Science Park AB Piteå 556099-9376 100% 3 801 3 558

1 366 782 706 966

Not 19  Andelar i intresseföretag

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 7 672 7 806 2 894 3 526
Värdeförändring -327 498 0 0
Nedskrivning intresseföretag 0 -632 0 -632
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 345 7 672 2 894 2 894

Utgående redovisat värde 7 345 7 672 2 894 2 894

Specifikation av andelar i  intresseföretag (moderbolaget)
Kapital- Bokfört

Namn Säte Org. Nr Andel andel värde
Nolia AB Umeå 556099-6828 33,33% 3 378 2 894

3 378 2 894

Specifikation av andelar i  intresseföretag (koncernen)
Bokfört

Namn Säte Org. Nr Andel värde
Nolia AB Umeå 556099-6828 33,33% 2 894
YouCall Sverige AB Piteå 556535-9501 30,00% 4 231
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

7 345

Moderföretaget

ModerföretagetKoncernen
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Not 20  Andra långfristiga värdepappersinnehav

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 7 615 5 515 0 0
Årets anskaffningar 0 2 100 0 0
Utgående ackumulerade 7 615 7 615 0 0
anskaffningsvärden

Ingående nedskrivningar -7 600 -5 500 0 0
Årets nedskrivningar 0 -2 100 0 0
Utgående ackumulerade -7 600 -7 600 0 0
nedskrivningar

Utgående redovisat värde 15 15 0 0

Not 21  Förutbetalda kostnader, långfristig

Långfristig 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Förutbetalda hyreskostnader 6 686 7 428 0 0
Fördelning förutbetald hyra
  År 2-5 2 970 2 970 0 0
  Senare än 5 år 3 716 4 458 0 0

6 686 7 428 0 0

Not 22  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristig 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Förutbetalda hyreskostnader 889 786 21 20
Förutbetalda försäkringspremier 2 083 1 996 4 44
Övriga förutbetalda kostnader 4 858 4 316 51 54
Upplupna intäkter 13 387 9 847 0 1

21 217 16 945 76 118

Not 23  Antal aktier och kvotvärde Aktiekapital

Vid årets början 68 600
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 285 931
Årets resultat 21 975

307 906
disponeras så att

till aktieägarna utdelas 8 700
i ny räkning överföres 299 206

307 906

686 000 100
686 000 100

Antal aktier Kvotvärde

Koncernen Moderföretaget

Moderföretaget

ModerföretagetKoncernen

Koncernen
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Not 25 Avsättningar

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2 578 2 783 0 0
Avsättningar för skatter 214 161 198 205 0 0
Avsättningar för återställningskostnader 52 488 53 720 0 0
Kontraktsnedskrivning elcertifikat 0 16 0 0
Övriga avsättningar 3 400 3 400 0 0

272 627 258 124 0 0

Not 26  Checkräkningskredit
                      Moderföretaget

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Beviljad extern kredit 10 000 10 000 0 0
Beviljad kredit koncernkonto Piteå kommun 375 000 375 000 10 000 10 000
Varav nyttjad checkräkningskredit 28 063 0 0 0
Totalt 385 000 385 000 10 000 10 000

Not 27 Obeskattade reserver
                      Moderföretaget

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

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 10 275
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2018 0 0 10 585 10 585
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2019 0 0 9 535 0

0 0 41 295 31 760

Not 28  Långfristiga skulder

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen
Skulder till kreditinstitut 1 188 838 1 228 240 115 000 115 000

Förfallotidpunkt, senare än 5 år från balansdagen
Skulder till kreditinstitut 1 207 584 930 581 38 000 25 000

2 396 422 2 158 821 153 000 140 000

Not 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Upplupna räntekostnader 3 595 5 397 409 450
Personalrelaterade skulder 15 710 15 343 250 118
Övriga upplupna kostnader 11 999 13 301 407 384
Förutbetalda hyresintäkter 19 592 16 442 0 0
Övriga förutbetalda intäkter 3 797 10259 0 0

54 693 60 742 1 066 952

Not 30  Ställda säkerheter

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Säkerheter ställda för egna skulder till kreditinstitut:
Fastighetsinteckningar 42 000 42 000 0 0
Summa ställda säkerheter 42 000 42 000 0 0

Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

ModerföretagetKoncernen

Koncernen Moderföretaget

Koncernen

Koncernen

Koncernen
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Not 31  Eventualförpliktelser

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Regionalt bidrag Furunäsets Fastigheter AB 60 98 0 0
Fastigo 355 351 0 0
KB Stadsvapnet 164 559 162 989 0 0
Svenska Kompositbyn AB/KB 5 966 7 721 0 0
Fermaten KB 212 505 217 946 0 0
Borgensförbindelser 27 121 27 116 0 0
Summa eventualförpliktelser 410 566 416 221 0 0

Piteå Kommunföretag AB har lämnat en garanti till Nolia AB gällande en skadeståndsprocess kopplat till en andrahandshyresgäst
som sagts upp.

Not 32  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets  utgång
Efter räkenskapsårets utgång har AB PiteBo förvärvat ett antal fastigheter av Piteå kommun. På samma sätt har Piteå kommun
förvärvat ett antal fastigheter av AB PiteBo.

Koncernen Moderföretaget
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Piteå Kommunföretag AB (koncernen) 
Koncernberättelse 
Resultatsammanställning per bolag vid årsbokslutet 

  2018 2019 2019 Koncernbidrag 2019 

(tkr) Resultat efter 
finansiella poster 

Resultat efter 
finansiella poster 

Nettoresultat Lämnat Erhållet 

Piteå Kommunföretag AB -9 834 -9 203 21 975 -3 300 50 276 
AB PiteBo 26 645 35 705 20 223   
Piteå Renhållning och Vatten AB 10 638 9 002 28 -3 354  
Piteå Näringsfastigheter AB (konc) 16 420 21 052 10 899 -7 266  
Piteå Hamn AB 9 321 8 111 2 940 -4 056  
AB PiteEnergi (konc) 75 263 71 215 28 589 -35 600  
Piteå Science Park AB -4 313 -3 309 2  3 300 

Årets händelser 
• Piteå Hamn AB påbörjade etapp 3 av hamnutbyggnaden på Haraholmen. Totalt kommer ca 250 mkr att ha 

investerats i järnväg, kaj och planer när etappen färdigställts. 
• AB PiteBo påbörjade byggandet av projektet ”Blåbärsskogen” med 64 lägenheter på den nya stadsdelen 

Berget. Där har också Strömbackaskolans gymnasieelever påbörjat ett så kallat elevbygge avseende 
lägenheter för AB PiteBo. 

• Piteå Näringsfastigheter har under året byggt om stora delar av det sk ”Åhlénshuset” för 
Samhällsbyggnadsförvaltningens räkning. Inflyttning under början av 2020. 

• Den investeringsstrategi som togs fram av PIKABs styrelse tillämpades under året och de riktlinjer som togs 
fram fick utgöra budgetdirektiv för dotterbolagens investeringar. 

Ekonomi 
Resultaträkning (tkr) 

  2019 2018  
Intäkter 1 113 515 1 069 767  
Kostnader -945 323 -908 620  
Rörelseresultat 168 192 161 747  
Finansiella intäkter 2 014 652  
Finansiella kostnader -44 229 -47 454  
Resultat efter finansiella poster 125 977 114 345  
Bokslutsdispositioner 0 0  
Skatt -31 441 -22 131  
Årets resultat 94 536 92 214  
Hänförligt till moderföretagets aktieägare 92 518 90 526  
Minoritetsintresse 2 018 1 688  
Investeringar 427 588 367 565  

Analys 

Ekonomi 

 Helt uppfyllt 

I koncernen Piteå Kommunföretag AB ingår förutom moderbolaget de helägda dotterbolagen Piteå 
Näringsfastigheter AB, Piteå Renhållning och Vatten AB, AB PiteBo, Piteå Hamn AB, AB PiteEnergi och Piteå 
Science Park AB. Nolia AB ägs till 33,33 procent och redovisas som intressebolag. 
Koncernens resultat 2019 efter finansiella poster uppgår till 126,0 mkr, vilket är bättre än föregående år och bättre än 
budget. Rörelseresultatet har förbättrats med 7,0 mkr, däri ingår en under året slutförd avskrivning av goodwill, 
vilket bidragit positivt till resultatet med 4,3 mkr. I resultatet ingår även en reavinst på 19,8 mkr och nedskrivningar 
på 16,6 mkr. 
De finansiella kostnaderna har minskat med 3,2 mkr, trots att låneskulden ökat under året med 95,1 mkr till 
2 511,2 mkr. Likviditeten inklusive fordran Piteå kommuns koncernkonto har dock ökat med 65,9 mkr till 126,2 mkr. 
 
Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar har under 2019 uppgått till 427,6 mkr, vilket över tid är 
en mycket hög nivå. 

PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB (KONCERNEN)
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Piteå Kommunföretag AB (koncernen) 
Koncernberättelse 
Resultatsammanställning per bolag vid årsbokslutet 

  2018 2019 2019 Koncernbidrag 2019 

(tkr) Resultat efter 
finansiella poster 

Resultat efter 
finansiella poster 

Nettoresultat Lämnat Erhållet 

Piteå Kommunföretag AB -9 834 -9 203 21 975 -3 300 50 276 
AB PiteBo 26 645 35 705 20 223   
Piteå Renhållning och Vatten AB 10 638 9 002 28 -3 354  
Piteå Näringsfastigheter AB (konc) 16 420 21 052 10 899 -7 266  
Piteå Hamn AB 9 321 8 111 2 940 -4 056  
AB PiteEnergi (konc) 75 263 71 215 28 589 -35 600  
Piteå Science Park AB -4 313 -3 309 2  3 300 

Årets händelser 
• Piteå Hamn AB påbörjade etapp 3 av hamnutbyggnaden på Haraholmen. Totalt kommer ca 250 mkr att ha 

investerats i järnväg, kaj och planer när etappen färdigställts. 
• AB PiteBo påbörjade byggandet av projektet ”Blåbärsskogen” med 64 lägenheter på den nya stadsdelen 

Berget. Där har också Strömbackaskolans gymnasieelever påbörjat ett så kallat elevbygge avseende 
lägenheter för AB PiteBo. 

• Piteå Näringsfastigheter har under året byggt om stora delar av det sk ”Åhlénshuset” för 
Samhällsbyggnadsförvaltningens räkning. Inflyttning under början av 2020. 

• Den investeringsstrategi som togs fram av PIKABs styrelse tillämpades under året och de riktlinjer som togs 
fram fick utgöra budgetdirektiv för dotterbolagens investeringar. 

Ekonomi 
Resultaträkning (tkr) 

  2019 2018  
Intäkter 1 113 515 1 069 767  
Kostnader -945 323 -908 620  
Rörelseresultat 168 192 161 747  
Finansiella intäkter 2 014 652  
Finansiella kostnader -44 229 -47 454  
Resultat efter finansiella poster 125 977 114 345  
Bokslutsdispositioner 0 0  
Skatt -31 441 -22 131  
Årets resultat 94 536 92 214  
Hänförligt till moderföretagets aktieägare 92 518 90 526  
Minoritetsintresse 2 018 1 688  
Investeringar 427 588 367 565  

Analys 

Ekonomi 

 Helt uppfyllt 

I koncernen Piteå Kommunföretag AB ingår förutom moderbolaget de helägda dotterbolagen Piteå 
Näringsfastigheter AB, Piteå Renhållning och Vatten AB, AB PiteBo, Piteå Hamn AB, AB PiteEnergi och Piteå 
Science Park AB. Nolia AB ägs till 33,33 procent och redovisas som intressebolag. 
Koncernens resultat 2019 efter finansiella poster uppgår till 126,0 mkr, vilket är bättre än föregående år och bättre än 
budget. Rörelseresultatet har förbättrats med 7,0 mkr, däri ingår en under året slutförd avskrivning av goodwill, 
vilket bidragit positivt till resultatet med 4,3 mkr. I resultatet ingår även en reavinst på 19,8 mkr och nedskrivningar 
på 16,6 mkr. 
De finansiella kostnaderna har minskat med 3,2 mkr, trots att låneskulden ökat under året med 95,1 mkr till 
2 511,2 mkr. Likviditeten inklusive fordran Piteå kommuns koncernkonto har dock ökat med 65,9 mkr till 126,2 mkr. 
 
Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar har under 2019 uppgått till 427,6 mkr, vilket över tid är 
en mycket hög nivå. 
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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 
• Bolaget har lämnat utdelning till ägaren Piteå kommun, med 7,83 mkr utifrån bokslut 2018. 
• Genomförd 2-dagars styrelseutbildning för alla nya styrelser i moderbolaget och dotterbolagen. 
• Moderbolagets styrelse har i enlighet med nya investeringsrutiner fastställt en total ram för investeringar i 

koncernen för 2020. 
• Arbetet med anpassningar till nya lagkrav avseende Info-säkerhet har fortsatt och koncern VD ingår sedan 

april i kommunens Säkerhetsgrupp. 
• Ny upphandling av försäkringsförmedling och försäkringsbolag för koncernens samtliga helägda bolag har 

genomförts. Parallellt har diskussioner förts med Svenska Kommunförsäkring AB om ev delägarskap för 
moderbolaget PIKAB. 

• Ägarmöten avseende Nolia har genomförts tillsammans med övriga ägarkommuner – Skellefteå och Umeå. 
• Moderbolaget har också aktivt deltagit i möten med Luleå Tekniska Universitet med avsikt att få fram ett 

avtal om utveckling av verksamheten i Piteå. 

Ekonomi 
Resultaträkning (tkr) 

  2019 2018  
Intäkter 947 943  
Kostnader -5 780 -5 123  
Rörelseresultat -4 833 -4 180  
Finansiella intäkter 0 0  
Finansiella kostnader -4 370 -5 654  
Resultat efter finansiella poster -9 203 -9 834  
Bokslutsdispositioner 37 441 41 246  
Skatt -6 263 -6 988  
Årets resultat 21 975 24 424  
Investeringar 5 000 0  

Mål och måluppfyllelse 
Strategiska områden   Övergripande mål  2019 2018 
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 

  
 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

  

PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB (MODERBOLAGET)
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Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk 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 

Ekonomi 

 Helt uppfyllt 

Resultatet efter finansiella poster för 2019 uppgår till - 9,2 mkr, vilket är bättre än budget och bättre än samma period 
föregående år. Resultatet efter skatt, bokslutsdispositioner och koncernbidrag är 22,0 mkr. Räntekostnaderna är lägre 
än föregående år, då 25,7 mkr av de långfristiga lånen har amorterats under 2019. 
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 allt i syfte att klara 
kommunens tillväxtambitioner vad gäller nya och växande företag. Inom bolagskoncernen lyfts fram jämställdhets- 
och mångfaldsaspekter, bland annat genom redovisningar i samband med årsstämmorna. Bolaget har också stöttat 
Piteå hamn i arbetet med att förbättra infrastrukturen på Haraholmen. Med en ökad digitalisering ställs också krav på 
ökad IT/Info-säkerhet och här har bolaget varit aktivt tillsammans med kommunen. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 Uppfyllt i hög grad 

Ett arbete har utförts tillsammans med kommunens Näringlivsavdelning och Samhällsbyggnadsförvaltningen i syfte 
att stärka Piteå som ort för företag och människor. 

Demokrati och öppenhet 

 Uppfyllt i hög grad 

Genom en gemensam pressrelease för hela bolagskoncernen fick allmänheten en bra bild av de kommunala bolagens 
verksamhet. 
Bolagen har organiserat en så kallad "Årsstämmodag", där information ges av samtliga bolag till 
kommunfullmäktiges ledamöter. Här fanns också möjlighet att ställa frågor om verksamheten. 

Livsmiljö 

 Uppfyllt i hög grad 

För att förbättra förutsättningarna för livsmiljön har AB PiteBo som ingår i koncernen projekterat och påbörjat 
byggandet av bostäder i centrala Piteå. Pireva som ansvarar för Återvinning och VA frågor har under året arbetat 
med ett antal frågor som kan kopplas till bättre livsmiljö. 

Framtiden  
Det så kallade "Renodlingsprojektet" som syftar till att renodla fastighetsinnehavet mellan Piteå kommun, AB PiteBo 
och Piteå Näringsfastigheter AB, avslutas under början av 2020. Då kommer AB PiteBo att ha tagit över ett antal 
lägenheter från kommunen som i sin tur tar över äldreboende och skola från AB PiteBo respektive Piteå 
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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 
• Bolaget har lämnat utdelning till ägaren Piteå kommun, med 7,83 mkr utifrån bokslut 2018. 
• Genomförd 2-dagars styrelseutbildning för alla nya styrelser i moderbolaget och dotterbolagen. 
• Moderbolagets styrelse har i enlighet med nya investeringsrutiner fastställt en total ram för investeringar i 

koncernen för 2020. 
• Arbetet med anpassningar till nya lagkrav avseende Info-säkerhet har fortsatt och koncern VD ingår sedan 

april i kommunens Säkerhetsgrupp. 
• Ny upphandling av försäkringsförmedling och försäkringsbolag för koncernens samtliga helägda bolag har 

genomförts. Parallellt har diskussioner förts med Svenska Kommunförsäkring AB om ev delägarskap för 
moderbolaget PIKAB. 

• Ägarmöten avseende Nolia har genomförts tillsammans med övriga ägarkommuner – Skellefteå och Umeå. 
• Moderbolaget har också aktivt deltagit i möten med Luleå Tekniska Universitet med avsikt att få fram ett 

avtal om utveckling av verksamheten i Piteå. 

Ekonomi 
Resultaträkning (tkr) 

  2019 2018  
Intäkter 947 943  
Kostnader -5 780 -5 123  
Rörelseresultat -4 833 -4 180  
Finansiella intäkter 0 0  
Finansiella kostnader -4 370 -5 654  
Resultat efter finansiella poster -9 203 -9 834  
Bokslutsdispositioner 37 441 41 246  
Skatt -6 263 -6 988  
Årets resultat 21 975 24 424  
Investeringar 5 000 0  

Mål och måluppfyllelse 
Strategiska områden   Övergripande mål  2019 2018 
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 

  
 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
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Näringsfastigheter AB. Där utöver förvärvar Piteå Näringsfastigheter AB en kommersiell lokal av kommunen. Då 
alla dessa fastighetsförsäljningar genomförts är det samlade beståndet hos rätt huvudman. 
Den oro som finns under början av året kring världskonjunkturen, virus och eventuell pandemi, krig och flyktingar, 
handelskrig med mera, kan komma att påverka även Piteå och de kommunala bolagen, även om det mest troligt blir 
marginellt. 
Etableringen av NorthVolts fabrik i Skellefteå kommer sannolikt att påverka även Piteå och bolagen i form av 
efterfrågan på arbetskraft, bostäder men även mark för etableringar av olika industrier/leverantörer till 
batterifabriken. 

Åtgärder och uppdrag 
Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder. 
 

 
 
Inneliggande fartyg vid Piteå Hamn AB. Foto Jan Jonsson 
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Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk 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 

Ekonomi 

 Helt uppfyllt 

Resultatet efter finansiella poster för 2019 uppgår till - 9,2 mkr, vilket är bättre än budget och bättre än samma period 
föregående år. Resultatet efter skatt, bokslutsdispositioner och koncernbidrag är 22,0 mkr. Räntekostnaderna är lägre 
än föregående år, då 25,7 mkr av de långfristiga lånen har amorterats under 2019. 
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 allt i syfte att klara 
kommunens tillväxtambitioner vad gäller nya och växande företag. Inom bolagskoncernen lyfts fram jämställdhets- 
och mångfaldsaspekter, bland annat genom redovisningar i samband med årsstämmorna. Bolaget har också stöttat 
Piteå hamn i arbetet med att förbättra infrastrukturen på Haraholmen. Med en ökad digitalisering ställs också krav på 
ökad IT/Info-säkerhet och här har bolaget varit aktivt tillsammans med kommunen. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 Uppfyllt i hög grad 

Ett arbete har utförts tillsammans med kommunens Näringlivsavdelning och Samhällsbyggnadsförvaltningen i syfte 
att stärka Piteå som ort för företag och människor. 

Demokrati och öppenhet 

 Uppfyllt i hög grad 

Genom en gemensam pressrelease för hela bolagskoncernen fick allmänheten en bra bild av de kommunala bolagens 
verksamhet. 
Bolagen har organiserat en så kallad "Årsstämmodag", där information ges av samtliga bolag till 
kommunfullmäktiges ledamöter. Här fanns också möjlighet att ställa frågor om verksamheten. 

Livsmiljö 

 Uppfyllt i hög grad 

För att förbättra förutsättningarna för livsmiljön har AB PiteBo som ingår i koncernen projekterat och påbörjat 
byggandet av bostäder i centrala Piteå. Pireva som ansvarar för Återvinning och VA frågor har under året arbetat 
med ett antal frågor som kan kopplas till bättre livsmiljö. 

Framtiden  
Det så kallade "Renodlingsprojektet" som syftar till att renodla fastighetsinnehavet mellan Piteå kommun, AB PiteBo 
och Piteå Näringsfastigheter AB, avslutas under början av 2020. Då kommer AB PiteBo att ha tagit över ett antal 
lägenheter från kommunen som i sin tur tar över äldreboende och skola från AB PiteBo respektive Piteå 

Inneliggande fartyg vid Piteå Hamn AB. Foto Jan Jonsson
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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 
• Produktionen av projektet Blåbärsskogen har inletts under 2019 och har följt tids- och kostnadsbudget. 

Projektet omfattar 64 lägenheter med inflyttning april 2020. 
• Med anledning av ovan nyproduktion har budgeterade investeringar och planerat underhåll i befintliga 

fastigheter minskats kraftigt under 2019 för att möjliggöra finansiering av nyproduktionen utan stor 
nyupplåning. 

• Strömbackas produktion av Hus 4 på Furulund har slutförts och levererades i november 2019. Två av de 
fyra lägenheterna är vid årsskiftet uthyrda. 

• Under 2019 tecknades nytt avtal mellan bolaget och Strömbacka om 24 lägenheter i tre 3-våningshus på 
Berget som beräknas stå klart 2022.  

• Under 2019 har beslut fattats om att genomföra en renodling mellan fastighetsförvaltningen, PNF och 
PiteBo. För PiteBos del innebär det att fyra gruppboenden, en förskola och äldreomsorg i Källbo säljs till 
kommunen samt att PiteBo köper 108 lägenheter av kommunen. 

• Bolaget nominerades till Piteå Business Awards inom kategorin Hållbarhet för arbetet med 
energieffektivisering. 

Ekonomi 
Resultaträkning (tkr) 

  2019 2018  
Intäkter 254 589 253 045  
Kostnader -204 521 -210 414  
Rörelseresultat 50 068 42 631  
Finansiella intäkter 5 3  
Finansiella kostnader -14 368 -15 989  
Resultat efter finansiella poster 35 705 26 645  
Bokslutsdispositioner -5 649 -2 487  
Skatt -9 833 -1 218  
Årets resultat 20 223 22 940  
Investeringar 125 391 29 801  

Mål och måluppfyllelse 
Strategiska områden   Övergripande mål  2019 2018 
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 
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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 social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
  

 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 

 Helt uppfyllt 

Bolaget har fortsatt en god och stabil ekonomisk utveckling. Resultatet före skatt och dispositioner, 35,7 mkr, är det 
högsta resultatet i bolagets historia. Jämfört med 2018 har resultatet förbättrats med ca 9 mkr (34 %). Jämförelse med 
den ursprungliga budgeten (26,8 mkr) är inte relevant eftersom beslut om projektet Blåbärsskogen togs i januari 
2019, efter att budgeten hade beslutats. Det är mer korrekt att jämföra med prognoserna under 2019. Utfallet 
överträffar årets prognoser. I resultatet har inkluderats en nedskrivning på 3,0 mkr. 
Den främsta anledningen till att resultatet ökar är den beslutade neddragningen avseende planerat underhåll. 
Underhållskostnaderna minskade med 8,9 mkr jämfört med 2018. 
Hyresintäkten höjdes med ca 5,9 mkr under 2019. Den årliga höjningen på lägenhetshyrorna var den högsta på sex 
år, 2,09 %. Trots en relativt hög årlig hyreshöjning blir nettohöjningen lägre, endast 0,9 %, ca 1,9 mkr. Skillnaden, 
ca 4 mkr, beror på den betydligt lägre intäkt för Källbo efter att Fastighets- och serviceförvaltningen tagit över 
förvaltning och drift. 
Låneskulden uppgick till 844,2 mkr vid årets slut (864 mkr, 2018) och snittet för bolagets räntesats låg på 1,19 %. 
Sannolikt är 2019 året med den lägsta räntekostnaden i bolaget, 11,2 mkr. En ökad räntekostnad är budgeterad till 
2020, 12,2 mkr och då bryts trenden med nedåtgående räntekostnad under en följd av år. Som en referens kan ges att 
2015 hade bolaget en lägre låneskuld, ca 810 mkr, med en räntekostnad på drygt 20 mkr. Avkastningen på justerat 
eget kapital uppgick till 9,3 % vilket ligger över ägarens långsiktiga krav på 5,0 %. 
Soliditeten uppgick till 28,5 % vid årets slut och ligger över den nivå som ägardirektivet anger, 20 %. Det är 
ytterligare en ökning från nivån 2017 och 2018 på 26,5 och 28,0 %. Soliditeten har kontinuerligt höjts från mycket 
låga nivåer på 10-11 % under 00-talet till att öka till 21 % efter utförsäljning av ca 500 lägenheter 2008 och därefter 
har skett en gradvis ökning i takt med att det egna kapitalet ökat och att fokus legat på återhållsamhet i nyupplåning. 

Personal 

 Helt uppfyllt 

Bolaget är inne i en generationsväxling i allmänhet.  Trots en allt svårare rekryteringssituation, har bolaget lyckats 
anställa kompetent personal. För övrigt har den årliga medarbetar-undersökningen genomförts med hög 
svarsfrekvens och en genomgående hög nöjdhet bland medarbetarna. Det sistnämnda bedöms vara en viktig faktor 
för bolagets attraktionskraft som arbetsgivare. Bolagets strategi är att skapa en bra arbetsplats med goda 
arbetsförhållanden, dels för att behålla kompetent personal men även för att lyckas väl i rekryteringar. 
På bolaget finns en uppenbar obalans på kollektivsidan avseende könsfördelning där endast 12% är kvinnor. För 
övrigt finns en relativt god balans. På tjänstemannasidan är 56% kvinnor, i ledningsgruppen är 33% kvinnor och i 
styrelsen 57% kvinnor. Det är således på kollektivsidan som bolaget har en uppgift att skapa en jämnare fördelning 
mellan män och kvinnor. Anledningen till den sneda fördelningen är att det finns en allmän uppfattning om att 
arbetet på kollektivsidan är ett "manligt" arbete, vilket leder till att färre kvinnor söker denna typ av tjänst. Vidare 
kräver dessa tjänster både hantverkskunnande och fysisk styrka och det är relativt sett färre kvinnor som uppfyller de 
kraven. 
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Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 
För att uppfylla kommunens målsättning om en ökad befolkning, genomför nu bolaget en nyproduktion av 64 
lägenheter på Berget. Inflyttning beräknas till april 2020 och uthyrningsprocessen pågår. Med hänsyn till projektets 
geografiska läge, bör det kunna vara attraktivt för framtida anställda vid batterifabriken i Skellefteå. Utöver det har 
bolaget tecknat ett avtal med Strömbackaskolan om nyproduktion av 24 lägenheter, även dessa på Berget. Ytterligare 
ett exempel är att bolaget har tillsammans med kommunen inlett ett detaljplanearbete för framtida nyproduktion på 
Strömnäs. Nyproduktionsprojekten bidrar till att uppfylla samtliga tre prioriterade mål. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 Helt uppfyllt 

Samarbetet mellan bolaget och Strömbackaskolan har varit intensivt under året med två parallella byggprojekt, 
Furulund och Berget. Genom dessa två projekt bidrar bolaget till att stärka Strömbackaskolans byggprogram samt 
säkerställa försörjning av god arbetskraft till den lokala byggindustrin. Vidare har bolaget tecknat avtal med en grupp 
entreprenörer för ny restaurangetablering på Rådhustorget. Samtidigt är det ett viktigt bidrag för att utveckla 
Rådhustorget i enlighet med kommunens ambition. 

Demokrati och öppenhet 

 Helt uppfyllt 

Gårdsgrupper är hyresgästernas forum för boendeinflytande. Under 2019 har ett flertal aktiviteter genomförts, t.ex. 
genomförande av gårdsgruppskonferens med alla aktiva i gårdsgrupperna. Årets tema har varit "klimatsmart 
boende". Vidare har bolaget genomfört ett flertal av gårdsgruppernas önskemål, t.ex. nya grillplatser och planteringar 
i utemiljö. 
Bolaget genomför årligen en omfattande hyresgästenkät. Enligt denna visar utfallet för 2019 att hyresgästerna är 
fortsatt nöjda med sitt boende. Det som särskilt framkommer, är att hyresgästerna upplever god trygghet och hög 
servicegrad av bolagets bovärdar. 

Livsmiljö 

 Uppfyllt i hög grad 

Det pågående nyproduktionsprojekten på Berget, bidrar till att skapa nya livsmiljöer. Avseende projektet 
Blåbärsskogen, har bolaget avsatt extra medel för att skapa en attraktiv utemiljö som riktar sig till både barn och 
vuxna. För övrigt satsar bolaget resurser på att skapa trivsamma utemiljöer inom bostadsområdena. Under perioden 
har åtta utemiljöprojekt genomförts, t.ex. grillplatser, planteringar och lekplatser. 

Framtiden  
Riksbanken höjde i december styrräntan till 0 %. Med de två höjningarna i dec 2018 och dec 2019 har räntan vänt 
upp från lägsta nivån och har en uppåtgående riktning. Eftersom räntan är en av bolagets största risker är det 
angeläget att fortsätta arbetet med att minska låneskulden. Under året har också införts en begränsning i 
avdragsmöjlighet för räntekostnader. 
Efterfrågan på nyproducerade lägenheter har dämpats i Piteå kommun efter flera år av hög produktion. Vakanser 
finns i begränsad volym i nyproduktionen och en något mer avvaktande inställning till nya investeringar råder. Det 
som kan påverka bilden i annan riktning är efterfrågan på bostäder från Skellefteå med anledning av batterifabrikens 
etablering. 
Bolaget har med Stadstornet och Blåbärsskogen genomfört två större nyproduktioner, 125 lägenheter, sedan 2017. 
Ingen stor nyproduktion planeras de närmaste åren. Fokus kommer istället ligga på att upprusta de befintliga 
fastigheterna med syfte att maximera livslängden på dessa äldre och attraktiva lägenheter. 
Senast 2021 kommer bolaget att lansera ett nytt hyressättningssystem där hyran ska sättas utifrån läge och standard 
på ett objektivt sätt i enlighet med den modell som finns på hyresmarknaden i Sverige. I samband med det görs en 
översyn av hyresnivån i bolaget för att säkerställa att nivån är korrekt utifrån hyreslagstiftningen. 
Bolaget har en ambition att öka digitaliseringstakten de närmaste åren. Det är nödvändigt både för ökad intern 
effektivisering och ökad service och tillgänglighet för bolagets hyresgäster. 

Åtgärder och uppdrag 
Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder. 
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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 
• Året startade med kall väderlek vilket medförde utmaningar i värmeleveransen från hetvattenleverantören, 

som i sin tur orsakar högre kostnader i värmeproduktionen. Dessutom påverkade leverantörens 
underhållsstopp resultatet negativt, stoppet blev längre än beräknat. Under hösten har dock både väderlek 
och leverantör fungerat optimalt och resultatet har återhämtat sig väsentligt i värmeaffären. 

• Efterfrågan på nyanslutningar har varit fortsatt hög under 2019 både inom elnät och bredband, bl.a. har ett 
större projekt genomförts under hösten där elnätet höjts vid vägövergångar över väg 373  för att möjliggöra 
vindkraftsutbyggnaden i Markbygden. 

• Bredbandet fortsätter att utvecklas med fler nyanslutna kunder, efterfrågan är fortsatt hög vilket gör att 
affären fortfarande växer.  

• Elhandelsaffären har visat positivt resultat, främst tack vare god riskhantering och prisnedgång på så kallade 
ursprungsgarantier (certifikat/bevis på förnybar el). 

• Utvecklingen av digitala tjänster har startat, under året har den första kunden anslutit sig till det nybyggda 
trådlösa sensornätet LoRa. 

Ekonomi 
Resultaträkning (tkr) 

  2019 2018  
Intäkter 556 233 537 980  
Kostnader -481 218 -458 865  
Rörelseresultat 75 015 79 115  
Finansiella intäkter 248 2 546  
Finansiella kostnader -4 048 -6 398  
Resultat efter finansiella poster 71 215 75 263  
Bokslutsdispositioner -35 600 -37 631  
Skatt -7 027 -7 915  
Årets resultat 28 589 29 717  
Hänförligt till moderföretagets aktieägare 28 586 29 695  
Minoritetsintresse 3 22  
Investeringar 116 299 100 724  

Mål och måluppfyllelse 
Strategiska områden   Övergripande mål  2019 2018 
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 
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Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk 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 

 Helt uppfyllt 

Årets resultat överstiger budget väsentligt. Elhandeln visar god lönsamhet, bredbandsaffären utvecklas och levererar 
sitt högsta resultat någonsin, elnätet har levererat ett stabilt resultat och elproduktionen har bidragit till det höga 
resultatet. Höga produktionskostnader för fjärrvärmen har påverkat resultatet negativt då leverantörens 
underhållsstopp under våren drog ut på tiden. Under hösten återhämtades dock affären tack vare goda leveranser och 
gynnsam väderlek. Leverans av solel och laddinfrastruktur utvecklas och bidrar i liten skala till resultatet, något som 
bedöms öka i framtiden. Satsning på IoT under 2019 har hittills resulterat i en affär, och kommer att utvecklas under 
kommande år. 

Personal 

 Helt uppfyllt 

PiteEnergi prioriterar systematisk arbetsmiljöarbete och fokuserar med stort engagemang på att vara en attraktiv och 
jämställd arbetsplats. Löpande aktiviteter avseende kultur, ledarskap och medarbetarskap de senaste åren visar på en 
mycket god utveckling vilket befästs i medarbetarundersökningen Great Place To Work, som mäter förtroendeindex. 
Högt resultat borgar för hög arbetsglädje, låg sjukfrånvaro, hög lönsamhet och effektiv verksamhet. 2019 års resultat 
är högst någonsin och PiteEnergi erhöll för tredje året i rad diplomering. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 
Företaget har under perioden bidragit till de övergripande målen genom utveckling av infrastruktur för bredband, el 
och fjärrvärme. Fortsatt utvecklingsfokus på långsiktig social-, miljö-, och ekonomisk hållbarhet samt ett fortsatt 
relationsbyggande med kunder och leverantörer bidrar också till de övergripande målen. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 Uppfyllt i hög grad 

PiteEnergi har under 2019 bidragit till näringslivets utveckling genom att leverera infrastruktur där behov uppstått. 
Genom hög säkerhet i leveranser och med en konkurrenskraftig prisnivå bidrar företaget till att ge näringslivet goda 
förutsättningar att bedriva olika verksamheter och att utveckla Piteå. Samverkan med Piteå kommun och dess 
bolagskoncern förenklar för satsningar och nyetableringar inom kommunen. 

Demokrati och öppenhet 

 Uppfyllt i hög grad 

PiteEnergis värdegrund "Lokaltänksamhet" bygger på kundnytta, omtänksamhet och hållbarhet. Dessa värden präglar 
verksamheten och bidrar till en öppen kommunikation med omvärlden med en transparens hur bolaget utöver 
affärerna bidrar till att stötta organisationer och verksamheter via sponsring. 
Hållbarhetsrapporten visar tydligt på hur PiteEnergi arbetar med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 
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Livsmiljö 

 Uppfyllt i hög grad 

Hållbarhet är en viktig del av PiteEnergis värdegrund. Hållbart arbete inom miljö är prioriterat och beskrivs grundligt 
i den Hållbarhetsredovisning som rapporteras årligen. Säkra och stabila leveransen av el, fjärrvärme och bredband 
skapar möjligheter för god livsmiljö för kommunens invånare, näringsliv och föreningsliv. 

Framtiden  
Energibranschen utvecklas snabbt inom flera områden. Elektrifiering av transporter kräver laddinfrastruktur, 
kundernas ökade krav på tillgänglighet och transparens kräver tjänster via digitala kanaler, t ex appar. Kärnkraftens 
vara eller icke vara påverkar utbudet av el och således prisbilden. PiteEnergi fokuserar på digital utveckling och 
säkerhet, två områden som bedöms strategiskt viktiga för att skapa ett långsiktigt hållbart företag. 
För att klara denna utveckling krävs kompetenta medarbetare som välkomnar förändring. PiteEnergi satsar på att 
höja den digitala kompetensen och att attrahera medarbetare som bidrar med ny kompetens. Fortsatt arbete för att 
vara ett Great Place To Work ger förutsättningar för fortsatt utveckling och konkurrenskraft. 

Åtgärder och uppdrag 
Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder. 
 

 
 
Arbete med bredbandsutbyggnad. Foto Jessepix.com (Jens Wennergren). 

Arbete med bredbandsutbyggnad. Foto Jessepix.com (Jens Wennergren).
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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 
• Vid årsstämman i maj tillträdde en ny styrelse för Piteå Näringsfastigheter AB och de helägda 

dotterbolagen. Den nya styrelsen består av åtta personer varav två suttit i styrelsen sedan tidigare. 
• Utbyggnad och anpassning av kontorslokaler på Haraholmen har färdigställts och hyresgästen har tillträtt 

lokalerna. De nyskapade ytorna innefattar utökade laboratorie-, personal- och kontorsytor och funktionerna 
ger hyresgästen utrymme att fortsätta sin tillväxtresa genom investeringar i utökad produktionskapacitet. 

• Uppförandet av ca 3 400 m2 produktionslokaler på Haraholmen i lokalt byggföretags regi färdigställdes 
under hösten. Hyresgästen har tagit lokalerna i bruk och bedriver nu sin verksamhet där i anpassade lokaler 
med goda möjligheter för fortsatt tillväxt. 

• Tidigare vakanta ytor i kv Siken omfattande ca 2 400 m2 har under hösten anpassats till ny hyresgäst som 
tillträtt lokalerna vid årsskiftet. 

•  I enlighet med kommunfullmäktiges beslut avseende "Renodling fastigheter inom kommunkoncernen" har 
försäljning av Bergsviken 3:350 (fotbollshall/skola) genomförts med Piteå kommun som köpare. 

Ekonomi 
Resultaträkning (tkr) 

  2019 2018  
Intäkter 164 483 140 263  
Kostnader -129 898 -110 860  
Rörelseresultat 34 585 29 403  
Finansiella intäkter 1 708 2 985  
Finansiella kostnader -15 241 -15 968  
Resultat efter finansiella poster 21 052 16 420  
Bokslutsdispositioner -7 266 -8 210  
Skatt -2 887 -917  
Årets resultat 10 899 7 293  
Hänförligt till moderföretagets aktieägare 8 884 5 627  
Minoritetsintresse 2 015 1 666  
Investeringar 59 171 71 747  

Mål och måluppfyllelse 
Strategiska områden   Övergripande mål  2019 2018 
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 
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 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
  

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 

 Uppfyllt i hög grad 

I årets resultat ingår en reavinst vid försäljningen av fastigheten Piteå Bergsviken 3:350 (skolan och fotbollshallen) 
till Piteå Kommun med knappt 20 mkr. Nedskrivning av två fastigheter i Piteå Näringsfastigheter AB och 
nedskrivning av AB Furunäsets Fastigheter belastar resultatet med 16,6 mkr då bedömt marknadsvärde understeg 
bokfört värde. Under början av året medförde den snörika vintern att kostnader för snöröjning och skador översteg 
budget med ca 2 mkr. Ett flertal av koncernens fastigheter taxerades om under 2019 och det innebar kraftigt höjda 
taxeringsvärden vilket i sin tur ökade kostnader för fastighetsskatt med ca 1 mkr. Kostnaderna för Personal- och 
förvaltning samt avskrivningar blev i  nivå med budget. Den låga räntenivån under året gjorde att räntekostnaderna 
blev 1,5 mkr lägre än vad som budgeterats. Minoritetsintresse i koncernen består av resultatandel för de delägda 
bolagen KB Stadsvapnet, Trähallen AB samt Norrfab i Piteå AB. 

Personal 

 Helt uppfyllt 

Piteå Näringsfastigheter AB arbetar aktivt med för att vara en attraktiv, hälsofrämjande och jämställd arbetsplats. I 
affärsplanen finns hälsofrämjande aktiviteter såväl som aktiviteter för att stärka gruppen och varje medarbetare. 
Vidare verkar bolaget för stor delaktighet hos medarbetarna i såväl verksamhetens som varje individs utveckling. 
Könsfördelningen är jämn numerärt, men traditionella könsmönster där män dominerar "tekniska" befattningar och 
kvinnor "administrativa" återfinns. Medarbetarundersökningar visar på ett väldigt gott arbetsklimat. 
  

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 
Piteå Näringsfastigheter AB bidrar till målupfyllelsen nedan genom att skapa och erbjuda "Hållbara lokallösningar 
för utveckling i Piteå". 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 Uppfyllt i hög grad 

Piteå Näringsfastigheter AB bidrar till Piteås attraktivitet genom att skapa möjligheter för näringslivet och andra 
verksamheter att verka och växa i de lokaler bolaget tillhandahåller. Under hösten togs ca 4 000 kvadratmetrar 
nyproducerade lokaler i bruk av hyresgäster. I dessa nyskapade lokaler har nu arbetsgivarna/hyresgästerna givits 
förutsättningar att via sina växande verksamheter skapa många nya arbetstillfällen och en positiv flyttkedja för 
företag med förnyade lokalbehov startas. Utöver dessa nytillskott av lokalytor har ca 60 hyresgäster antingen fått nya 
kontrakt eller anpassade befintliga lokaler under året, allt för fortsatt utveckling av verksamheterna. 

Demokrati och öppenhet 

 Uppfyllt i hög grad 

Organisationen strävar mot att bemöta såväl nya som befintliga kunder och andra samarbetspartners på ett jämställt 
sätt. Internt vill ledningen genom att informera, lyssna och bjuda in alla medarbetare i de samtal och processer som 
förs öka delaktighet, engagemang och trivsel. 
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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 

 Uppfyllt i hög grad 

Koncernen visar ett positivt resultat och når över det avkastningskrav på 5 % som ägarna ställt. Soliditeten stärks 
därmed och fortsätter närma sig ägarkravet på 20 %. Koncernen uppvisar vid slutet av året en vakansgrad om 2,3 % 
vilket är lägre än den lokalreserv på mellan 3-5 % som är det uppställda målet av ägarna. Den låga vakansgraden 
tillsammans med fortsatt låga räntenivåer lägger grunden till årets resultat. 

Personal 

 Helt uppfyllt 

Koncernen arbetar fortsatt aktivt för att vara en attraktiv, hälsofrämjande och jämställd arbetsplats. Arbetet med 
delaktighet och fortsatt högt engagemang i hela organisationen fortsätter bland annat med veckovisa 
informationsmöten och delaktighet för samtliga medarbetare i strategi och affärsplanearbete. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 
Koncernen har fortsatt stödja näringslivet i Piteå, 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 

 Uppfyllt i hög grad 

Koncernen bidrar till Piteås attraktivitet genom att skapa möjligheter för verksamheter och företag att etablera sig, 
verka och utvecklas i vårt fastighetsbestånd. Under 2018 har PnF fått möjligheten att ge ca 60 verksamheter 
förbättrade förutsättningar genom anpassning, utökning eller helt nya lokaler i koncernens bestånd. Utöver detta har 
nyproduktion av ca 4 000 kvadratmeter verksamhetslokaler startats under året. Dessa kommer att tas i bruk under 
2019 av hyresgäster i form av tillväxtföretag med stark framtidstro som ger möjligheter till ytterligare arbetstillfällen 
i kommunen. 

Demokrati och öppenhet 

 Uppfyllt i hög grad 

Koncernen verkar i sitt arbete för ett demokratiskt och jämställt bemötande av medarbetare, hyresgäster och övriga 
samarbetspartners. 

Livsmiljö 

 Uppfyllt i hög grad 

En stor del av livet tillbringas på arbetsplatsen, vilket i sin tur gör arbetsplatsen till en väsentlig dela av livsmiljön. 
Koncernen satsar fortsatt på att skapa och erbjuda attraktiva och hållbara miljöer för företag, verksamheter och dess 
medarbetare att verka och utvecklas i. 

Framtiden  

Konsumentprisindex ökade med mer än 2 % under 2018 vilket innebär att hyror knutna till index kommer att 
uppräknas under 2019. Räntorna förväntas stiga något under kommande år men låneportföljens sammansättning 
kommer att fördröja eventuella effekter av räntehöjningar till kommande år. I linje med en avtagande konjunktur 

16 
 

Livsmiljö 

 Uppfyllt i hög grad 

Piteå Näringsfastigheter AB satsar fortsatt på att skapa och erbjuda attraktiva och hållbara miljöer för företag, 
verksamheter och deras medarbetare och kunder att mötas, utvecklas och trivas i. 

Framtiden  
Fortsatt högt underhållsbehov i kombination med en förväntat något dämpad efterfrågan i vissa delar av beståndet 
indikerar en fortsatt risk för framtida nedskrivningsbehov. Arbete med effektiv drift och med affärsmässighet i form 
av långsiktigt hållbara investeringar, kunderbjudanden och kontrakt är nödvändigt för ett framtida förbättrat 
driftnetto och därmed en balanserad värdetillväxt och utrymme för underhållsarbete och utveckling. 
Under de närmsta åren kommer bolaget kontinuerligt att arbeta med att få bästa möjliga utväxling i skapandet av 
hållbara lokallösningar för utveckling i Piteå genom att: 

•  vara en attraktiv arbetsgivare 
•  säkerställa en hållbar ekonomi 
•  utveckla bolaget och dess processer 
•  arbeta för hög kundnöjdhet 
•  göra hållbara affärer 

  

Åtgärder och uppdrag 
Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder. 
 

 
 
Trähallen ABs nybyggda fastighet på Haraholmen. Foto Britta Elfving Persson 

Trähallen ABs nybyggda fastighet på Haraholmen. Foto Britta Elfving Persson
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PITEÅ RENHÅLLNING OCH VATTEN AB
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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 
•  Tagit fram bolagsvärderingar tillsammans med de anställda 
•  Implementerat systemstöd för avvikelsehantering och internkontroll 
•  Påbörjat arbetet med ny dricksvattenstrategi 
•  Genomfört galan Återvinnaren för alla 5:e klassare i kommunen 
•  Uppdaterat kommunikationsplattformen  

 

Ekonomi 
Resultaträkning (tkr) 

  2019 2018  
Intäkter 174 965 168 641  
Kostnader -161 093 -153 309  
Rörelseresultat 13 872 15 332  
Finansiella intäkter 53 59  
Finansiella kostnader -4 923 -4 753  
Resultat efter finansiella poster 9 002 10 638  
Bokslutsdispositioner -8 954 -10 584  
Skatt -20 -48  
Årets resultat 28 6  
Investeringar 84 068 76 388  

 
Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden   Övergripande mål  2019 2018 
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 social, ekologisk 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   
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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 

 Helt uppfyllt 

Tillväxten på intäktssidan är fortsatt god, drivet av både pris och volym. Totalt sett ökade intäkterna med 3,7 % 
jämfört med 2018 och 2,7 % mot budget. Den största bidragande orsaken till intäktsökningen är försäljningen av 
tjänster, mycket tack vare ökad uthyrning och transport av container samt tjänster till Piteå Hamn AB. 
På kostnadssidan har kontrollen under året varit god om än utfallet blev något högre än budget. Främst på grund av 
produktionskostnader kopplat till de ökade intäkterna men även fördyrande omständigheter vid saneringen av 
dammen vid Haraholmen. 
Årets resultat före bokslutsdispositioner blev 9,0 mkr vilket är i paritet med budget och 1,6 mkr lägre än fjolåret. 
Flera engångsposter påverkar resultatet jämfört mot ifjol, bland annat kostnaden för sanering av dammen vid 
Haraholmen samt en engångsintäkt 2018 på 3 mkr för mottagande av förorenade massor. 
Såväl ledningsnät som anläggningar inom Vatten är i behov av upprustning och arbete med att trygga kvalitet och 
leveranssäkerhet för framtida vattenförsörjning är prioriterat. Under 2019 genomfördes investeringar för 83,6 mkr. 
74,7 mkr var investeringar inom Vatten, varav 22,6 mkr härrör från det nya verksamhetsområdet på Renön/Nötön, 
resterande del bestod till mesta del av reinvisteringar på ledningsnätet och anläggningarna. Affärsområdet 
Återivnning investerade för 8,9 mkr under året. 

Personal 

 Uppfyllt i hög grad 

Medarbetarundersökning har genomförts under året genom ”A great place to work”. Resultatet (trustindex) för hela 
Pireva blev 71% där 81% av de anställda anser att Pireva är en mycket bra arbetsplats. Efterföljande 
gruppdiskussioner och framtagande av handlingsplaner har genomförts på respektive avdelning. 
Glädjande är att sjukfrånvaron inom bolaget fortsätter att minska och landade på 2,5% för året. Hälsoundersökning 
har utförts 2019 som visar att de anställda upplever mindre stress och bättre trivsel. Blodtrycksutfallet var dock högre 
än vid förra mätningen. Förebyggande hälsoåtgärder under året har bestått av följande: 

• Föreläsning om blodtryck 
• Blodtrycksmätare inköpt 
• Kommunjoggen 
• Gruppträning på Korpen vid 20 tillfällen 
• Motionsbonus, träna 20 tillfällen under hösten får en ledig dag. 
• Racketsportturnering 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 
Bolagets nya verksamhetsplan är en viktig pusselbit i arbetet med kommunens prioriterade mål. Verksamhetsplanen 
har sin grund i ägardirektivet samt kommunens strategiska områden och mål. Den möjliggör för bolagets 
medarbetare att koppla konkreta aktiviteter mot de prioriterade målen. Under 2019 har 112 aktiviteter slutförts av 
totalt 223 aktiviteter som registrerats i verksamhetsplanen. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 Uppfyllt i hög grad 

Dialogen med näringslivet har stärkts under året. Ett fortsatt kundfokus har utmynnat i 252 kundbesök vilket kan 
jämföras med fjolårets 138 besök. 
I maj 2019 genomfördes, för första gången, galan ”Återvinnaren” för alla 5:e klassare i Piteå kommun. Pireva har 
under läsåret besökt alla klasser för att informera om återvinning och miljöfrågor vilket avslutades med en 
uppskattad gala. 
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Demokrati och öppenhet 

 Helt uppfyllt 

Samarbetet med SFI och guidade turer för hörsel och synskadade på Bredviksbergets återvinningscentral har fortsatt 
under 2019. Under året har bolaget även blivit MR-diplomerade av Piteå kommun för sitt arbete kring jämställdhet 
och mänskliga rättigheter. 

Livsmiljö 

 Uppfyllt i hög grad 

En betydande del av årets investeringar har använts för att långsiktigt säkerställa kvalitets- och leveranssäkerheten 
inom affärsområdet Vatten. 
Dricksvattenstrategin påbörjades 2019 och förväntas färdigställas under 2020. Strategin blir ett viktigt styrdokument 
i hur Piteås vatten skall säkras på sikt. En sådan strategi ger även förutsättningarna för att redan nu göra de rätta och 
därigenom mest kostnadseffektiva investeringarna. 
Entreprenaden för det nya verksamhetsområdet på Renön/Nötön har pågått under 2019 och förväntas vara klart i 
början på 2020. Projektet är finansierat med kommunens första gröna lån, taget via KommunInvest. 

Framtiden  
Utvecklingsarbetet inom bolaget kommer fortsatt att vara i fokus och syns även i vår värdering alltid framåt. Inom 
Återvinning pågår framtagandet av en ny Renhållningsförordning samt en ny avfallsplan för Piteå kommun. Två 
viktiga styrdokument som kommer prägla det dagliga arbetet likväl som verksamhetens långsiktiga fokus. 
Styrdokumenten ska vara klara under 2020. 
Det strategiska området marknadsutveckling är en viktig del inom affärsområdet och den affärsmässiga utvecklingen 
är prioriterat. Bland annat kommer ett nytt treårigt omsättningsmål tas fram under 2020. Inom det strategiska 
området kommer fokus vara kundnärvaro, utveckling av nya och befintliga tjänster samt översyn av priser. Tre 
viktiga element för att bibehålla bolagets tillväxttakt framöver. 
För att underlätta återbruk och återvinning lanserades projektet Återvinning anytime under 2019. Projektet kommer 
genomföras under 2020 och innebär en utökad tillgänglighet och service då kunder kommer kunna besöka 
Bredviksbergets återvinningscentral dygnet runt. En ny återbrukshall kommer upprättas, återvinningsrampen förlängs 
och trafiksäkerheten ses över för att skilja på tung och lätt trafik. 
Inom affärsområdet Vatten kommer organisationsstruktur och arbetssätt att granskas framförallt inom produktion och 
projektledning för att försöka skapa en enhetlig struktur, effektivisera och därigenom optimera resursutnyttjandet. 
Under 2020 kommer en kommunikationsplan tas fram för att bättre kommunicera om de samhällsviktiga tjänster som 
utförs inom ramen av bolagets verksamhet. Tyngdpunkt kommer att läggas inom Vatten. 
En översyn av bolagets processer kommer påbörjas 2020. Skapandet av ett processledningssystem är en till pusselbit 
i arbetet med ständiga förbättringar och effektivisering. 
Den framtida resultatutvecklingen för bolaget går åt rätt håll, samtidigt kommer likviditeten fortsatt vara ansträngd 
på grund av investeringsbehovet inom affärsområdet Vatten. Detta medför ett ökat lånebehov samt ökade 
kapitalkostnader i form av räntor och avskrivningar. 

Åtgärder och uppdrag 
Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder. 
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Piteå Hamn AB 
 

 

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 
• Investeringsprojekt Ny hamndel, etapp 2 omfattande en ny kajdel, ny in- och utfartsväg samt kajnära 

lagringsyta har avslutats och tagits i anspråk. 
• Avslutande investeringsetapp Ny hamndel, etapp 3 som tillför förbättrad intermodal funktion och 

tillkommande lagringsytor, har påbörjats under sommaren 2019 och kommer att avslutas 2020. 
• Vid årets slut har logistik vindkraft kopplat till Markbygden och andra regionala vindkraftsprojekt genererat 

transporter av komponenter till 213 vindkraftverk via Piteå Port & Hub. 
• Under året har det förekommit inrikes sjöfart från Piteå bestående av bland annat transporter av husmoduler 

till expansiva städer och olika byggprojekt i Sverige 

 
Ekonomi 
Resultaträkning (tkr) 

  2019 2018  
Intäkter 44 285 44 098  
Kostnader -34 903 -33 357  
Rörelseresultat 9 382 10 741  
Finansiella intäkter    
Finansiella kostnader -1 271 -1 420  
Resultat efter finansiella poster 8 111 9 321  
Bokslutsdispositioner -4 333 -5 402  
Skatt -838 -873  
Årets resultat 2 940 3 046  
Investeringar 32 775 89 053  

Mål och måluppfyllelse 
Strategiska områden   Övergripande mål  2019 2018 
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 social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

  
 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   
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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 

 Uppfyllt i hög grad 

Årets resultat före bokslutsdispositioner är 8,1 Mkr (9,3 Mkr). 
De totala godsvolymerna för 2019 har minskat med ca 6% jämfört med 2018. Antal fartyg som anlöpt hamnen har 
minskat med 10%. Intäkterna 2019 är marginellt högre än året innan 44,3 Mkr (44,1 Mkr). 
Som väntat har gods relaterat till importen av vindkraftskomponenter till Markbygden och andra projekt i regionen 
ökat. Export av pappersprodukter och sågade trävaror har minskat något på grund av förändrade logistikmönster och 
produktionsstörningar. Hamnverksamheten vid bruket i Munksund har återupptagits, vilket innebär att färre fartyg 
anlöpt Piteå Hamn jämfört med 2018. Bolaget har från Q3 2019 förvärvat fastigheter från Norrgasol som integrerats i 
verksamheten och genererat nya affärer. Energihamnen har haft en stabil utveckling vad gäller antal fartyg som ökat 
marginellt, godsvolymerna har minskat något på grund av produktionsstörningar. Sammantaget innebär detta att 
intäkter från hamnavgifter minskat. Detta har dock kompenserats av ökade intäkter från lagring. 
Investeringar i ny hamndel samt lagringsytor för att möta ökade logistikbehov, exempelvis lagring av 
vindkraftsdelar, har genererat en ökning av avskrivningar och driftkostnader. Lägre genomsnittlig låneränta har 
inneburit något lägre räntekostnader. 
Bolaget har investerat 32,8 Mkr 2019. Huvuddelen består av fortsatta investeringar i den nya hamndelen som står 
klar under 2020, förvärv av mark och byggnader relaterat till bland annat avveckling av verksamhet Norrgasol och 
iordningställande av lagringsytor och körvägar. 
Genomförda och planerade investeringar har från 2019 inneburit ökade drift- och kapitalkostnader och en viss 
sänkning av det ekonomiska resultatet. Dessa kostnader kommer att belasta bolaget fullt ut 2021. 
Piteå Hamn AB klarar för räkenskapsåret 2019 ägarnas krav vad gäller avkastning och soliditet. 

Personal 

 Delvis uppfyllt 

Piteå Hamn AB har en i jämförelse med övriga bolag i bolagskoncernen liten organisation och väldigt hög nivå av 
samordning med övriga kommunkoncernen. Bolaget köper tjänster inom exempelvis områdena hamndrift och 
administration. 
Bolaget har på senare tid förvärvat tillgångar i form av fastigheter och hamnverksamheten har vuxit via investeringar 
och tillväxt i godsvolymer. Bolaget har till följd av detta en alltmer ansträngd situation vad gäller personella resurser, 
vilket på sikt får negativ påverkan både på bolagets attraktivitet som arbetsgivare och förmåga att leva upp till 
bolagets uppdrag och koncernens strategiska mål. 
Bolagets internkontrollplan pekar ut en sårbar organisation som en av bolagets mest väsentliga risker. VD har under 
2019 kartlagt bolagets behov av resurser och kompetenser för att uppfylla bolagets uppdrag och leva upp till lagar 
och regelverk. Arbetet avseende organisation fortsätter under 2020. 
Bolaget har en jämn fördelning mellan män och kvinnor, sett till både anställd och inhyrd personal. 
Bolaget har mycket låga sjuktal. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 
Många producerande företag i Norr- och Västerbotten är beroende av sjöfart och intermodala transporter för att nå 
sina marknader. Dessutom är omställningen till förnyelsebar energiförsörjning och fossilfrihet i regionen beroende av 
hållbara transporter. 
Från Piteå Port & Hub transporteras bland annat hållbara skogsprodukter som blir till exempelvis förpackningar som 
sedan återvinns, råtalldiesel som blir till biobränsle som kan tankas i bilar. Till hamnen transporteras stora mängder 
vindkraft som byggs upp till vindkraftverk som under lång tid kan producera förnyelsebar el och därmed skapa 
sysselsättning och i nästa steg affärsmöjligheter för tillverkande företag som vill säkerställa långsiktigt hållbar 
energiförsörjning. 
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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 

 Uppfyllt i hög grad 

Årets resultat före bokslutsdispositioner är 8,1 Mkr (9,3 Mkr). 
De totala godsvolymerna för 2019 har minskat med ca 6% jämfört med 2018. Antal fartyg som anlöpt hamnen har 
minskat med 10%. Intäkterna 2019 är marginellt högre än året innan 44,3 Mkr (44,1 Mkr). 
Som väntat har gods relaterat till importen av vindkraftskomponenter till Markbygden och andra projekt i regionen 
ökat. Export av pappersprodukter och sågade trävaror har minskat något på grund av förändrade logistikmönster och 
produktionsstörningar. Hamnverksamheten vid bruket i Munksund har återupptagits, vilket innebär att färre fartyg 
anlöpt Piteå Hamn jämfört med 2018. Bolaget har från Q3 2019 förvärvat fastigheter från Norrgasol som integrerats i 
verksamheten och genererat nya affärer. Energihamnen har haft en stabil utveckling vad gäller antal fartyg som ökat 
marginellt, godsvolymerna har minskat något på grund av produktionsstörningar. Sammantaget innebär detta att 
intäkter från hamnavgifter minskat. Detta har dock kompenserats av ökade intäkter från lagring. 
Investeringar i ny hamndel samt lagringsytor för att möta ökade logistikbehov, exempelvis lagring av 
vindkraftsdelar, har genererat en ökning av avskrivningar och driftkostnader. Lägre genomsnittlig låneränta har 
inneburit något lägre räntekostnader. 
Bolaget har investerat 32,8 Mkr 2019. Huvuddelen består av fortsatta investeringar i den nya hamndelen som står 
klar under 2020, förvärv av mark och byggnader relaterat till bland annat avveckling av verksamhet Norrgasol och 
iordningställande av lagringsytor och körvägar. 
Genomförda och planerade investeringar har från 2019 inneburit ökade drift- och kapitalkostnader och en viss 
sänkning av det ekonomiska resultatet. Dessa kostnader kommer att belasta bolaget fullt ut 2021. 
Piteå Hamn AB klarar för räkenskapsåret 2019 ägarnas krav vad gäller avkastning och soliditet. 

Personal 

 Delvis uppfyllt 

Piteå Hamn AB har en i jämförelse med övriga bolag i bolagskoncernen liten organisation och väldigt hög nivå av 
samordning med övriga kommunkoncernen. Bolaget köper tjänster inom exempelvis områdena hamndrift och 
administration. 
Bolaget har på senare tid förvärvat tillgångar i form av fastigheter och hamnverksamheten har vuxit via investeringar 
och tillväxt i godsvolymer. Bolaget har till följd av detta en alltmer ansträngd situation vad gäller personella resurser, 
vilket på sikt får negativ påverkan både på bolagets attraktivitet som arbetsgivare och förmåga att leva upp till 
bolagets uppdrag och koncernens strategiska mål. 
Bolagets internkontrollplan pekar ut en sårbar organisation som en av bolagets mest väsentliga risker. VD har under 
2019 kartlagt bolagets behov av resurser och kompetenser för att uppfylla bolagets uppdrag och leva upp till lagar 
och regelverk. Arbetet avseende organisation fortsätter under 2020. 
Bolaget har en jämn fördelning mellan män och kvinnor, sett till både anställd och inhyrd personal. 
Bolaget har mycket låga sjuktal. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 
Många producerande företag i Norr- och Västerbotten är beroende av sjöfart och intermodala transporter för att nå 
sina marknader. Dessutom är omställningen till förnyelsebar energiförsörjning och fossilfrihet i regionen beroende av 
hållbara transporter. 
Från Piteå Port & Hub transporteras bland annat hållbara skogsprodukter som blir till exempelvis förpackningar som 
sedan återvinns, råtalldiesel som blir till biobränsle som kan tankas i bilar. Till hamnen transporteras stora mängder 
vindkraft som byggs upp till vindkraftverk som under lång tid kan producera förnyelsebar el och därmed skapa 
sysselsättning och i nästa steg affärsmöjligheter för tillverkande företag som vill säkerställa långsiktigt hållbar 
energiförsörjning. 
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Utbildning, arbete och näringsliv 

 Uppfyllt i hög grad 

Utvecklingen av Piteå Port & Hub med investeringar i ny infrastruktur som äger rum under perioden 2017-2020 ger 
förutsättningar för utveckling av befintliga och nya affärer och logistikflöden. En utökad kapacitet bidrar till ett 
fortsatt starkt erbjudande vad gäller kostnadseffektiva logistiktjänster och att kunna ta emot fler fartyg, tåg och 
lastbilar och lagra större mängder gods. En utbyggd hamn är också en del av Piteås erbjudande till företag som väljer 
att etablera sig inom Haraholmens industriområde. 

Demokrati och öppenhet 

 Uppfyllt i hög grad 

Bolaget har i olika sammanhang informerat om verksamheten både på lokal, regional och nationell nivå. Piteå Port & 
Hub har tagit emot ett stort antal besök från både offentlig och privat verksamhet samt även medborgare. Det finns 
ett stort intresse för utvecklingen inom Haraholmens industriområde och hamnens roll för regionens näringsliv. 

Livsmiljö 

 Uppfyllt i hög grad 

Sjöfartens potential avspeglas i den av regeringen beslutade nationella godstransportstrategin. En viss överflyttning 
av gods och transporter från väg till sjöfart och järnväg är ett viktigt steg mot kapacitetsstarka och hållbara 
transporter. Regeringens mål är att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. 
Bolaget arbetar vidare med åtgärder för minskad miljöpåverkan från verksamheten. Under 2019 har en flerårig 
investering i energieffektiv belysning och utökade möjligheter till landström för linjetrafik färdigställts. 
Bolagets beslutade hamntaxa för 2020 sjösätter en ny modell för miljöstyrning. Förutom incitament för bättre 
miljöprestanda fartyg som mäts via etablerade miljöindex, så har bolaget infört incitament för regelbunden trafik och 
närsjöfart, vilket ligger i linje med förbättrade förutsättningar för att åstadkomma en överflyttning från land till sjö. 
Verksamheten välkomnar initiativ från åkeriföretagen vad gäller anslutande vägtransporter och användandet av 
längre och tyngre lastbilar, sk HCT fordon, vilket innebär färre lastbilstransporter till hamnen för samma mängd 
gods. HCT fordon används idag för transporter av pappersprodukter från fabrik till hamnen. 
Långsiktigt kan en framtida flytt av järnvägsverksamhet från centrum till Piteå Port & Hub i kombination med 
utbyggnad Norrbotniabanan möjliggöra både ökade järnvägstransporter från Piteå Port & Hub såväl som 
stadsutveckling och ökat bostadsbyggande 
  

Framtiden  
Intermodala väl fungerande transporter är av avgörande betydelse för vår regions näringsliv. Nya och förbättrade 
logistiklösningar kommer att ställa krav på ökad samverkan inom transportbranschen. Vad gäller infrastruktur såsom 
vägar, järnvägar och hamnar krävs ökad samordning och samverkan mellan exempelvis Sjöfartsverket, Trafikverket 
och kommunerna. Det finns brister som behöver åtgärdas som försämrar flödeseffektiviteten i systemet. 
Det är av stor betydelse att de höjningar som genomförts på senare år vad gäller Sjöfartsverkets farleds- och 
lotsavgifter revideras och att regeringen beslutar om statlig finansiering av nya isbrytare. Även hamnar behöver 
samarbeta i större utsträckning och finna incitament för fler fartygsanlöp inom Sveriges gränser. 
Verksamheten inom Piteå Port & Hub arbetar aktivt med ökning av kapacitet infrastruktur för att möta de ökade 
behoven av intermodala transporter och tillhörande tjänster och skapa nytta för regionalt näringsliv. Den nya 
hamndelen som färdigställs i två etapper tas i bruk under 2021. Kapacitet att ta emot fler och större fartyg har kunnat 
tillgodoses redan under 2019. 
Utveckling kommer att bedrivas relaterat till verksamheten på olika plan med olika samarbetspartners. I framtiden 
ska Piteå hamn tillsammans med olika aktörer såsom andra hamnar, operatörer och kunder fortsätta utveckla 
verksamheten. Investeringar och utveckling av verksamheten kommer att generera förbättrade och nya logistikflöden 
och sannolikt även attrahera etableringar till kommun och region. En utbyggd och kompetent hamn kommer att vara 
avgörande för att kunna utveckla de stora industriområden som finns tillgängliga i närhet till hamnen, vilket är viktigt 
ur ett kommunalt tillväxtperspektiv. 

Åtgärder och uppdrag 
Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder. 
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Piteå Science Park AB 
  

 

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 
• Uppstart av inkubatorn Go Business i Skellefteå och Digital inkubator 
• Genomförande av den internationella konferensen BIOBASE för cirkulär och biobaserad ekonomi 
• Genomförande av Festspelen i Piteå 
• Start av nytt nätverk för solel i norra Sverige 
• Start av nytt projekt, Innovation Game 2.0, tillsammans med Skellefteå, Luleå, Boden som ska stimulera 

spelbranschen i norr 
• Genomförande av innovationskonferensen MishMash 
• Beviljat fortsättningsprojekt för det skogsindustriella klustret BBIN 
• Beviljat medel till klustret Creative North som ska etablera ett kreativt kluster för digitala tjänsteföretag i 

norra Sverige. 

Ekonomi 
Resultaträkning (tkr) 

  2019 2018  
Intäkter 20 139 15 411  
Kostnader -23 439 -19 721  
Rörelseresultat -3 300 -4 310  
Finansiella intäkter    
Finansiella kostnader -9 -3  
Resultat efter finansiella poster -3 309 -4 313  
Bokslutsdispositioner 3 400 4 380  
Skatt -89 -60  
Årets resultat 2 7  
Investeringar 18 365  

Mål och måluppfyllelse 
Strategiska områden   Övergripande mål  2019 2018 
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 

  
 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

  
Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

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

 

Analys 

Ekonomi 

 Uppfyllt i hög grad 

För 2019 redovisar bolaget ett resultat efter finansiella poster på -3,3 mkr och 0,0 mkr efter skatt vilket är 0,9 mkr 
bättre än budgeterat. Resultatet efter skatt innefattar ett koncernbidrag om 3,3 mkr. 
Förbättringen i resultatet hänger ihop med att resurser har varit fullbelagda i projekt samt att den ekonomiska 
styrningen har legat i fokus. Eftersom bolaget ligger ute med stora belopp gentemot projektens medfinansiärer 
utökade bolaget 2018 den koncerninterna krediten till 5 mkr. 

Personal 

 Delvis uppfyllt 

Under 2019 bestod bolaget av 19 medarbetare, inklusive VD. Personalen fördelas på 13 kvinnor och 6 män. 
Måluppfyllelsen sänks till delvis uppfyllt mot bakgrund av utfallet i hälsokontroll utförd under 2019. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 
Bolaget fungerar som en länk mellan akademi, näringsliv och samhälle. Bolaget skapar attraktiva mötesplatser, 
driver utvecklingsprojekt, erbjuder stöd för innovationsledning, affärsutveckling och nyföretagande samt driver 
kluster inom bioekonomi, komposit och kreativa näringar. Detta stärker det lokala näringslivet och stimulerar 
samarbete mellan företag och branscher som i sin tur utvecklar kommersiella lösningar och samhällstjänster. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 Helt uppfyllt 

Bolaget är en länk mellan forskning och näringsliv i Piteå och genom bland annat aktiviteten ”forskarfredag” bidrar 
bolaget till utbildningskedjan. Bolaget har fortsatt att driva utvecklingsprojekt samt att arbeta med klusterbildningar 
inom bolagets verksamhetsområden. Genom bolagets inkubator och utvecklingsprojekt skapas goda förutsättningar 
för att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag. 

Demokrati och öppenhet 

 Helt uppfyllt 

Piteå Science Park AB arbetar aktivt med MR-frågor såsom jämställdhet och kulturens tillgänglighet. Bolaget kan 
tack vare sin kulturella infrastruktur, med bland andra konserthuset Studio Acusticum, vara en fristad för förföljda 
musiker och erbjuda kulturupplevelser på distans via kulturarenan. 

Livsmiljö 

 Helt uppfyllt 

Under året har universitetsområdet blivit en del av den nya stadsdelen Berget, där det finns bostäder, affär, och 
attraktiva mötesplatser som möjliggör nya möten. Bolaget är med sin placering en viktig länk i flera strategiska 
områden. 

Framtiden  
Bolaget förutspår en framtid där konkurrensen om medfinansiering ökar, vilket kommer att fortsatt ställa höga krav 
på ett gott samarbete mellan olika aktörer. Detta samarbete sker bland annat genom att bolaget skapar och driver 
kluster i samverkan med näringsliv och akademi. Bolagets långsiktiga målsättningar måste vara i balans med dessa 
förändringar. Nolia har etablerat sig på området och samverkan mellan Piteå Science Park AB och Nolia kommer 
därför att fördjupas under det kommande året. 



50  PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB 2019  51 PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB  2019

24 
 

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

 

Analys 

Ekonomi 

 Uppfyllt i hög grad 

För 2019 redovisar bolaget ett resultat efter finansiella poster på -3,3 mkr och 0,0 mkr efter skatt vilket är 0,9 mkr 
bättre än budgeterat. Resultatet efter skatt innefattar ett koncernbidrag om 3,3 mkr. 
Förbättringen i resultatet hänger ihop med att resurser har varit fullbelagda i projekt samt att den ekonomiska 
styrningen har legat i fokus. Eftersom bolaget ligger ute med stora belopp gentemot projektens medfinansiärer 
utökade bolaget 2018 den koncerninterna krediten till 5 mkr. 

Personal 

 Delvis uppfyllt 

Under 2019 bestod bolaget av 19 medarbetare, inklusive VD. Personalen fördelas på 13 kvinnor och 6 män. 
Måluppfyllelsen sänks till delvis uppfyllt mot bakgrund av utfallet i hälsokontroll utförd under 2019. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 
Bolaget fungerar som en länk mellan akademi, näringsliv och samhälle. Bolaget skapar attraktiva mötesplatser, 
driver utvecklingsprojekt, erbjuder stöd för innovationsledning, affärsutveckling och nyföretagande samt driver 
kluster inom bioekonomi, komposit och kreativa näringar. Detta stärker det lokala näringslivet och stimulerar 
samarbete mellan företag och branscher som i sin tur utvecklar kommersiella lösningar och samhällstjänster. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 Helt uppfyllt 

Bolaget är en länk mellan forskning och näringsliv i Piteå och genom bland annat aktiviteten ”forskarfredag” bidrar 
bolaget till utbildningskedjan. Bolaget har fortsatt att driva utvecklingsprojekt samt att arbeta med klusterbildningar 
inom bolagets verksamhetsområden. Genom bolagets inkubator och utvecklingsprojekt skapas goda förutsättningar 
för att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag. 

Demokrati och öppenhet 

 Helt uppfyllt 

Piteå Science Park AB arbetar aktivt med MR-frågor såsom jämställdhet och kulturens tillgänglighet. Bolaget kan 
tack vare sin kulturella infrastruktur, med bland andra konserthuset Studio Acusticum, vara en fristad för förföljda 
musiker och erbjuda kulturupplevelser på distans via kulturarenan. 

Livsmiljö 

 Helt uppfyllt 

Under året har universitetsområdet blivit en del av den nya stadsdelen Berget, där det finns bostäder, affär, och 
attraktiva mötesplatser som möjliggör nya möten. Bolaget är med sin placering en viktig länk i flera strategiska 
områden. 

Framtiden  
Bolaget förutspår en framtid där konkurrensen om medfinansiering ökar, vilket kommer att fortsatt ställa höga krav 
på ett gott samarbete mellan olika aktörer. Detta samarbete sker bland annat genom att bolaget skapar och driver 
kluster i samverkan med näringsliv och akademi. Bolagets långsiktiga målsättningar måste vara i balans med dessa 
förändringar. Nolia har etablerat sig på området och samverkan mellan Piteå Science Park AB och Nolia kommer 
därför att fördjupas under det kommande året. 
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Personal 
 

Nolia arbetar systematiskt för att vara en jämställd arbetsplats där alla ska trivas i den fysiska och psykosociala 
arbetsmiljön på företaget. Alla ska må bra på arbetet och tycka det är roligt att gå till jobbet varje dag. Årliga 
medarbetarundersökningar genomförs där en ständig förbättring av resultatet från medarbetarundersökningarna 
eftersträvas. 

Åtgärder och uppdrag 
Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder. 
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Nolia AB 
 

 

Bolagets uppdrag 
Nolia AB bedriver kongress- och mässverksamhet och är ett samägt kommunalt bolag där Piteå, Skellefteå och 
Umeå kommun äger en tredjedel var. 
Genom att arrangera och hjälpa till att genomföra möten och event av olika slag ska bolaget bidra till en positiv 
utveckling av näringsliv, föreningsliv och samhällen i ägarkommunerna och i norra Sverige. Bolagets olika 
mötesarrangemang ska bygga och tillföra kunskap. De ska attrahera kompetens, investerare och företag till 
regionen. Bolagets verksamhet ska också bidra till ett ökat antal besökare och bidra till att stärka ägarkommunernas 
och regionens varumärke. 

Årets händelser 
• Nolia AB har under året genomfört 14 egenproducerade arrangemang. 

Tertial 1: Nolia Karriär i Piteå, Nolia Karriär i Umeå, Nolia Karriär i Sundsvall, Nolia Karriär i Östersund, 
Nolia Trädgård i Umeå 
Tertial 2: Nolia Beer i Luleå, Skogsnolia i Umeå, Stora Nolia i Umeå, Load Up North i Umeå 
Tertial 3: SEE Västerbottens hållbarhetsvecka, SEE Norrbottens hållbarhetsvecka, Nolia Ledarskap i Umeå, 
Nolia Ledarskap i Piteå, Nolia Beer i Umeå. 

• Konferens- och uthyrningsdelen har haft många möten och Nolia har byggt upp strukturen och logistiken 
för flera externa mässor.  

• Under 2019 kommunicerade Nolia att Stora Nolia kommer att göra en av de största förändringarna av 
mässan på flera decennier när antalet dagar ändras från nuvarande nio till fem inför mässan i Piteå 2020. 

• Nolia har även kommunicerat att konferensverksamheten i Piteå flyttar till en ny konferensvåning på 
campusområdet i Piteå. Öppning av ny konferensvåning planeras till mars 2020. 

Ekonomi 
Resultaträkning (tkr) 

  2019 2018  
Intäkter 63 497 60 698  
Kostnader -61 596 -63 068  
Rörelseresultat 1 901 -2 370  
Finansiella intäkter 7 3  
Finansiella kostnader -39 -46  
Resultat efter finansiella poster 1 869 -2 413  
Bokslutsdispositioner    
Skatt -417 516  
Årets resultat 1 452 -1 897  
Investeringar 700 517  

Analys 

Ekonomi 
 

Resultat före skatt i Nolia AB uppgår till drygt 1,8 mkr för 2019 jämfört med en förlust om 2,4 mkr 2018. Att årets 
resultat ökat med drygt 4,3 mkr jämfört med föregående år förklaras av högre intäkter men även av att årets 
personalkostnader minskat då antalet medarbetare varit färre. Årets positiva resultat på drygt 1,8 mkr före skatt 
innebär att Nolia når budgeterat resultat för 2019. 

NOLIA
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Personal 
 

Nolia arbetar systematiskt för att vara en jämställd arbetsplats där alla ska trivas i den fysiska och psykosociala 
arbetsmiljön på företaget. Alla ska må bra på arbetet och tycka det är roligt att gå till jobbet varje dag. Årliga 
medarbetarundersökningar genomförs där en ständig förbättring av resultatet från medarbetarundersökningarna 
eftersträvas. 

Åtgärder och uppdrag 
Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder. 
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AB PiteBo 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
Nyckeltal  Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 
Pågående nyproduktionsprojekt PiteBo  År 2 3 3 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett 
livslångt lärande 
Nyckeltal 

 Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 

Antal lägenheter under produktion i Strömbackaskolans regi  År 8 12 10 

Livsmiljö 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Nyckeltal  Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 
Antal nattvandringar inom ramen för projektet "Unga pitebor på stan"  År 10 10 10 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
Nyckeltal  Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 
Andel nyproducerade lägenheter inom Pitebo som uppgår till maximalt 55 kvm, %  År 60 % 50 % 20 % 
Antal av Pitebos lägenheter som ska konverteras till ventilation med återvinning  År 0 29 57 
Genomföra utemiljöprojekt  År 8 5 5 

Ekonomi 

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

Nyckeltal  Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 
Soliditet bolag, %  År 29,1 % 28 % 26,5 % 
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AB PiteEnergi (koncernen) 

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal  Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 
Investering i kronor i egna utvecklingsprojekt och stöd externa utvecklingsprojekt 
inom energisektorn  År 1 564 tkr 898 tkr 2 500 tkr 

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
Nyckeltal  Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 
Andel såld förnybar energi, % (PiteEnergi)  År 99,6 % 99,8 % 99,3 % 
Andel nybyggnationer av boende som erbjudits energi- och kommunikationslösningar 
av PiteEnergi, %  År 99 % 99 % 99 % 

 
Elpris inkl. moms för typfastighet enligt Nils Holgersson-modellen, kr/kvm  (Jmf. 
Övergripande)  

År 92 kr/kvm 88 kr/kvm 71 kr/kvm 

 
Fjärrvärmepris inkl. moms för typfastighet enligt Nils Holgersson-modellen, kr/kvm  
(Jmf. Övergripande)  

År 129 kr/kvm 127 kr/kvm 127 kr/kvm 

Personal 

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

Nyckeltal  Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 
Förtroendeindex - GPTW (Great Place To Work) andel som sammantaget tycker att 
bolaget är en bra arbetsplats, %  År 89 % 85 % 82 % 

Antal anställda  Tertial 119   
Andel heltidsanställningar  Tertial 100 %   
Sjukfrånvaro  Tertial 2,5 %   
Sjukfrånvaro i % -29 år  Tertial 1,9 %   
Sjukfrånvaro i % 30-49 år  Tertial 2,3 %   
Sjukfrånvaro i % 50- år  Tertial 3 %   
Sjukfrånvaro i % > 59 dagar  Tertial 1 %   

Ekonomi 

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

Nyckeltal  Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 
Soliditet bolag, %  År 47,3 % 47,2 % 46,6 % 
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Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen) 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Nyckeltal  Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 
Antal nya företag i Piteå Näringsfastigheters (koncernens) lokaler  År 28 30 34 
Antal företag som expanderar i Piteå Näringsfastigheters lokaler  År 29 27 41 

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal  Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 
Minskning av fossil CO2 för uppvärmning, % (jmf 2000)  År -100 % -100 % -100 % 
Minskning av energi i kwh/kvm, % (jmf 2000)  År 20 % 20 % 19 % 

Personal 

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

Nyckeltal  Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 
Andel kvinnor, % (Pnf)  År    

Ekonomi 

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

Nyckeltal  Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 
Soliditet bolag, %  År 18,4 % 18,1 % 16,8 % 
Vakansgrad (bolag), %  År 2,8 % 2,3 % 2,5 % 
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Piteå Renhållning och Vatten AB 

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal  Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 
Antal av Pireva besökta företag  År 252 138 16 
Tömning av återvinningsstationer enligt körplan  År 95,9 %   
Slamtöming enligt körplan  År 71 %   
Avfallsavtryck - Matavfall per invånare och år (kg/person)  År 63   
Avfallsavtryck - Brännbart hushållsavfall per invånare och år (kg/person)  År 157   
KWh per producerad kbm dricksvatten  År 0,64   
KWh per renad kbm avloppsvatten  År 1,06   
Andel återvinningsabonnemang (FNI) för lägenheter  År 50,4 %   
Forskning och utveckling i % av omsättningen  År 0,5 %   

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Nyckeltal  Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 
Vattenkvalitet, andel tjänliga med anmärkning av totalt antal dricksvattenprov, %  År 6,8 % 17,5 % 17,3 % 
Likes på sociala medier  År 23 712   

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
Nyckeltal  Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 
Avgift för avfallshämtning inkl. moms för typfastighet enligt Nils Holgersson-modellen, 
kr/kvm  (Jmf. Övergripande)  År 18 17 17 

Avgift för vatten och avlopp inkl. moms för typfastighet enligt Nils Holgersson-
modellen, kr/kvm  (Jmf. Övergripande)  År 54 51 48 

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
Nyckeltal  Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 
Läckage i vattenledningar (antal/år)  År 30 35 25 
Stopp i avloppsledningar (antal/år)  År 147 141 170 
Förnyelsetakt avloppsledningsnät  År 0,5 %   
Förnyelsetakt vattenledningsnät  År 0,6 %   
Fakturerat vatten / producerat vatten %  År 80 %   

Personal 

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

Nyckeltal  Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 
Förtroendeindex - GPTW (Great Place To Work) andel som sammantaget tycker att 
bolaget är en bra arbetsplats, %  År 71 %  82 % 

Andel medarbetarsamtal, % (Pireva)  År 100 % 100 % 100 % 
Andel anställda med aktivitet i verksamhetsplanen, %  År 65 %   
Tillbud per olycka  År 5,4   

Ekonomi 

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

Nyckeltal  Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 
Soliditet VA-verksamhet  År 9,8 10,6 11,6 
Soliditet Avfall och Återvinning  År 118,4 105,6 74,9 
Rörelsemarginal (rörelseresultat/omsättning)  År 7,9 %   
Avvikelse över kostnadsbudgeten  År 3 %   
Avvikelse från investeringsbudgeten  År 11 %   
Omsättning konkurrensutsatta verksamheten, tkr  År 44 960 tkr   
Omsättning per anställd, kr  År 2 160 057 kr   
Självfinansieringsgrad investeringar  År 43,9 %   
Utdelning i relation till årets resultat Pireva, %  År 50 %   
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Piteå Hamn AB 

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal  Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 
Utveckling energiförbrukning i förhållande till logistikyta, (% förändring av värde 
kwh/m2)  År 2 % -1 % -40 % 

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
Nyckeltal  Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 
Utveckling av godsvolymer totalt, %  År -6 % 26 % 4 % 
  -  Utveckling av godsvolym skogsprodukter import, %  År -41 % 55 % -6 % 
  -  Utveckling av godsvolym skogsprodukter export, %  År -8 % 3 % -1 % 
  -  Utveckling av godsvolym petroleumprodukter, %  År -9 % 25 % 23 % 

Ekonomi 

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

Nyckeltal  Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 
Soliditet bolag, %  År 38 % 37 % 37 % 
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Piteå Science Park AB 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
Nyckeltal  Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 
Antalet sökande till utbildningarna vid Piteå Science Park  År  1 113  

Livsmiljö 

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 
Nyckeltal  Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 
Antal publika arrangemang i Studio Acusticum  År 204 183 199 
  -  Antal publika arrangemang i Studio Acusticum, varav lokala arrangörer  År 178 158 188 
Besökare per arrangemang i Studio Acusticum, medelvärde  År 84   

Personal 

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

Nyckeltal  Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 
Sjukfrånvaro, %  Månad 0,6   
Utvärdera genom antal medarbetarsamtal  År 12 16 15 
Antal anställda, bolag  År 19 16  
Andel heltidsanställningar, bolag  År 81 %   
Sjukfrånvaro  (ackumulerat från årskiftet)  Tertial    

Ekonomi 

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

Nyckeltal  Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 
Soliditet bolag, %  År 35,7 % 39,8 % 40,9 % 
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