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Förvaltningsberättelse – VD har ordet 

Pajalabostäder AB 

Org nr 556365-4648 

Förvaltningsberättelse – 

VD har ordet  
 

Vilken väg ska vi gå? Pajalabostäder AB har 

idag en effektiv organisation som besitter den kompe-

tens som krävs utifrån vad bolaget är ålagt och även i 

viss mån förväntas att utföra. Vi har låga personalkost-

nader både inom administration och fastighetsförvalt-

ning, se våra nyckeltal på sidan 11 och jämför dem med 

motsvarande nyckeltal för riket som helhet. Men vi är 

också tvungna att vara effektivare än andra allmännyt-

tiga bostadsbolag för att kunna finansiera de mera svår-

påverkbara skillnaderna i driftskostnader som finns 

bolagen emellan. Pajalabostäder har el- och uppvärm-

ningskostnader som är cirka 170% högre än genom-

snittsbolaget har, vilket givetvis beror på vår geografiska 

belägenhet. Tillsammans med en hyresnivå som är cirka 

90% utav vad det genomsnittliga bolaget har så inser 

man snabbt att förutsättningarna för att driva ett allmän-

nyttigt bostadsbolag i Pajala är annorlunda än låt säga 

om det hade varit lokaliserat utanför Västerås. 

Men bara för att vi kanske har något svårare förutsätt-

ningar än andra så kan vi inte bara sitta still och hoppas 

på att allt löser sig. 2020 finns det ett antal frågor som är 

högst aktuella för de allmännyttiga bostadsbolagen. En 

sådan fråga är digitaliseringen. Hur kan olika digitala 

lösningar och tjänster förbättra förvaltningen av fastig-

heterna och hur kan dessa utveckla våra hyresgästers 

boende? Idag är vi relativt sett långt fram vad gäller två 

områden inom digitaliseringen. Dels har vi en modern 

och väl anpassad uthyrningsrutin som nästan helt och 

hållet är digital, det är endast den elektroniska signatu-

ren på hyreskontraktet som saknas. Dels har vi en mo-

dern infrastruktur avseende styrning av värme, ventilat-

ion och annan fastighetsdrift. Men även om dessa områ-

den är väl utvecklade så måste de fortsätta utvecklas 

och vissa digitala tjänster är inte ens påtänkta i vår 

verksamhet. Så det finns en hel del att göra inom digita-

liseringen. 

En annan aktuell fråga är hur vi kan arbeta med olika 

boendesociala aspekter. Vi har inga utanförskapsområ-

den i Pajala men det finns ändå mycket som skulle 

kunna utvecklas och det är inte det som skulle vara 

huvudfokus. Men det finns mycket att göra bland annat 

vad gäller boinflytande, gemensamma utrymmen använ-

dande, ansvarsfull uthyrning och boendet för äldre.  

Ett tredje utvecklingsområde, och kanske den viktigaste 

framtidsutmaningen bolaget har, är ju givetvis allt som 

har med energi och klimat att göra. Vi har jobbat hårt 

med framförallt energieffektiviseringen av de kommunala 

fastigheterna vilket gett mycket goda resultat. Bland 

annat har den årliga elförbrukningen för kommunala 

fastigheter minskat från 6,5 miljoner kWh till 4,2 miljoner 

kWh på åtta år. Förutom att det är bra för klimatet så är 

det självklart också bra för plånboken. Som en del i detta 

har Pajalabostäder antagit utmaningen från Sveriges 

allmännytta och gått med i klimatinitiativet. Detta innebär 

att vi lovar att minska vår energiförbrukning med 30% till 

år 2030 i jämförelse med 2007 och att år 2030 ska vi 

vara helt fossilfria. Det kommer att bli en utmaning att 

klara utav det. 

    
Avsiktsförklaring allmännyttans klimatinitiativ. 

Sammantaget finns det en rad olika frågor för ett allmän-

nyttigt bostadsaktiebolag att arbeta med. Det handlar 

inte längre om att ”bara” hyra ut lägenheter. Under 2019 

har bolagets styrelse en stående punkt som heter fram-

tidsdiskussion på dagordningen och det är under denna 

punkt som vi jobbar med dessa strategiska frågor. Och 

det är här vi behöver välja väg. Ska vi sitta still och 

förvalta det vi har eller ska vi använda våra resurser och 

kanske även utöka dessa för att skapa ett bolag som 

hela tiden tar steg, om än kanske små, mot en långsiktigt 

hållbar framtid ur alla aspekter. 

Slutligen vill jag passa på att tacka personalen för ett 

mycket väl genomfört arbete under det gångna året. Min 

bedömning är att Pajalabostäder fortsätter att utvecklas 

till ett företag och en arbetsplats med en stark framå-

tanda och med en stolthet för den verksamhet som vi 

bedriver. Det kommer att behövas oavsett hur framtiden 

ser ut.  

 

 
Magnus Pekkari, VD Pajalabostäder AB    
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Förvaltningsberättelse – Pajalabostäder i media 

Pajalabostäder AB 

Org nr 556365-4648 

Förvaltningsberättelse – 

Pajalabostäder i media 

 

Husen på Fiskalsrundan 

blev under året tillgäng-

liga för uthyrning igen. 

Ett behövligt tillskott på 

bostadsmarknaden 

Under året har Pajalabostäders förvalt-

ning av de kommunala fastigheterna 

varit aktuella i media. Bland annat 

Hotell Smedjan och de stora industrilo-

kalerna som söker nya hyresgäster 

efter att Inisson AB lade ned sin verk-

samhet i Pajala 



 

   4 

Förvaltningsberättelse – Pajalabostäder i media 

Pajalabostäder AB 

Org nr 556365-4648 

Pajalabostäder har ett 

relativt litet bestånd i 

Junosuando. Men bo-

stadssituationen där har 

ändå varit en högst aktu-

ell fråga under året. 
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Förvaltningsberättelse – Verksamheten  

Pajalabostäder AB 

Org nr 556365-4648 

Förvaltningsberättelse 

Styrelsen och verkställande direktören för Pajalabostä-

der AB, med säte i Pajala, org nr 556365–4648, får 

härmed avge årsredovisning för 2019. 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten  

 

Ägande Pajalabostäder AB ägs till 100 % av Pajala 

kommun. 

 

Affärsidé Pajalabostäders affärsidé är: 

”Pajalabostäder ska tillhandahålla ändamålsenliga och 

energieffektiva bostäder och lokaler till privatpersoner, 

företag och Pajala kommuns verksamheter. Vi ska agera 

affärsmässigt men med ett stort samhällsansvar, stän-

digt förbättra oss och därför vara det självklara valet för 

den som vill bo och verka inom Pajala kommun.” 

 

Pajala kommuns verksamheter Utöver före-

tagets egna lägenheter och lokaler förvaltar Pajalabo-

städer även Pajala kommuns alla verksamhetsfastighet-

er, det vill säga allt från skolor och förskolor till äldrebo-

enden och Folkets Hus Smedjan. Detta görs i syfte att få 

en effektiv förvaltning utav Pajala kommunkoncerns 

samtliga fastigheter. 

 

Affärsmässighet med samhällsansvar Från 

och med 2011 gäller den nya lagen för allmännyttiga 

bostadsföretag. Nyckelorden i den lagen är just affärs-

mässighet med samhällsansvar. I affärsmässigheten 

ligger att Pajalabostäder ska drivas som vilket annat 

aktiebolag som helst med vinstsyfte och avkastningskrav 

från ägarna. Fastigheterna ska också förvaltas på ett 

sådant sätt att de inte tappar sitt värde. I samhällsansva-

ret ingår att främja bostadsförsörjningen i kommunen 

och vara den aktör som kan erbjuda ett boende även till 

de personer som inte får en bostad någon annanstans. 

Pajalabostäders styrelse har 2015 tillsammans med 

ägaren sett över bolagsordning och ägardirektiv och 

utifrån dessa skapat mål för verksamheten baserat på 

ägardirektivens fem olika områden. Dessa tre styrdoku-

ment harmoniserar till fullo med lagens krav och de 

förutsättningar Pajalabostäder har för att utföra sin verk-

samhet.  

 

 

Väsentliga händelser under och efter 

räkenskapsåret 

 

Mål med verksamheten 2015 har ett målstyr-

ningsdokument tagits fram. Dokumentet uppdateras en 

gång per år i samband med budgetarbetet och ett styrel-

sebeslut fastställer målen för verksamheten för kom-

mande år. Utifrån dessa mål identifierar sedan verksam-

heten ett antal aktiviteter som ska genomföras i syfte att 

nå måluppfyllelse. 2019 är tredje året som måluppfyllel-

sen bedöms i årsredovisningen. Målarbetet är under 

ständig utveckling men skulle behöva lyftas ytterligare i 

den dagliga verksamheten. 

Målen har sin grundstruktur baserat på ägardirektivets 

fem områden. Dessa områden är 

- Verksamhetens inriktning 

- Ekonomi 

- Ekologiska utgångspunkter 

- Sociala utgångspunkter 

- Samordning och dialog. 

För varje område har en vision och strategiska mål 

formulerats. Kritiska framgångsfaktorer har identifierats 

och mått för hur måluppfyllelsen ska bedömas har defi-

nierats.
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Pajalabostäder AB 

Org nr 556365-4648 

Förvaltningsberättelse – Verksamheten  

Verksamhetens inriktning 
Pajalabostäder ska ha ett utbud av lägenheter och loka-

ler som passar marknadens behov och önskemål. 

Strategiska mål 

- Att förvalta fastigheterna väl och erbjuda hy-

resgästerna en god service är Pajalabostäders 

viktigaste uppgifter. En kundorienterad förvalt-

ningsorganisation med ett enhetligt arbetssätt 

är grunden för att få nöjda hyresgäster. 

- Att fastighetsförvaltningen bedrivs på ett så-

dant sätt att eftersatt utvändigt underhåll är 

eliminerat senast år 2022 och fastigheternas 

ekonomiska värde bevaras. 

- Lägenheter och lokaler ska vara hyressatta på 

ett sådant sätt att de uppnår Pajala kommuns 

krav på direktavkastning, utifrån en marknads-

värdering. Hyrorna ska anpassas mellan olika 

lägenheter så att de upplevs som rättvisa.  

Mått för att mäta måluppfyllelse 

- Ett ökande nöjd kund index mellan undersök-

ningar. 

- Eftersatt utvändigt underhåll totalt, kr, mins-

kande mellan åren 

- Utfall underhåll, kr 

 

Mått 2019 2018 2017 

Nöjd kund index    
-Förvaltningskvalitet i.u 80,9% 82,4% 
-Ta kunden på allvar i.u 89,3% 92,5% 
-Trygghet i.u 81,8% 85,5% 
-Rent och snyggt i.u 68,8% 69,8% 
-Hjälp när det behövs i.u 86,3% 83,3% 
-Förvaltningspolicy i.u 75,7% 79,9% 
    
Eftersatt utvändigt underhåll 
totalt, tkr 

5 426 5 326 i.u. 

    
Utfall totalt underhåll, tkr 4 612 4 987 4 035 
    

 

Måluppfyllelse 

Under 2017 har bolaget för första gången genomfört en 

kundnöjdhetsundersökning. Undersökningen 2017 var 

en urvalsundersökning där 200 hyresgäster fick möjlig-

het att svara. 2018 har undersökningen gjorts som en 

totalundersökning där samtliga hyresgäster fått möjlighet 

att svara. Under 2019 har ingen ny undersökning ge-

nomförts vilket är helt enligt plan. Tanken är att under-

sökningen ska ske vartannat år och det är också plane-

rat för 2020.   

Pajalabostäder har ett system för planerat underhåll, och 

det kan sätta en kostnad på det eftersatta underhållet. 

Som eftersatt underhåll bedöms det som vi skulle ha 

gjort 2020 eller tidigare men som vi inte kommer att 

utföra under året. Dessa åtgärder bedöms uppgå till 5,4 

Mkr. I systemet finns endast det utvändiga underhållet 

registrerat, det vill säga åtgärder för fasader, tak, dörrar, 

fönster och balkonger. I den totala underhållsplanen som 

är beslutad för året finns utöver det utvändiga även 

åtgärder för underhåll på installationer och det invändiga 

underhållet i lägenheter och gemensamma ytor.  

Utfall för utfört underhåll är minskande mellan åren vilket 

gör att målet inte uppfylls i den bemärkelsen. Minskning-

en beror dock inte på beslut att aktivt minska underhålls-

åtgärderna utan snarare på lägre kostnader för de åtgär-

der som var planerade. Nivån på underhållsbudgeten är 

på en nivå som är lämplig för bolaget sett till de perso-

nella resurser som bolaget har till förfogande. En ökning 

av budgeten behöver inte per automatik medföra att fler 

åtgärder kan utföras.  

Sammantaget anses målen ej vara uppfyllda under 

2019. Som målen för verksamheten är formulerade är 

det inte heller meningen att dessa ska nås redan nu.  

Ekonomi 
Pajalabostäder ska vara ett ekonomiskt starkt bolag som 

kan hantera både korta och långa perioder av vikande 

marknad, förväntade och oväntade upp- och nedgångar.  

Strategiska mål 

- Pajalabostäder ska bli finansiellt starkare och 

långsiktigt nå en soliditet på över 15%. 

- Pajalabostäder ska uppnå av fullmäktige fast-

ställda långsiktiga avkastningskrav.  

Mått för att mäta måluppfyllelse 

- Soliditet, % 

- Resultat före skatt, kr 

- Skuldsättningsgrad, ggr 

- Belåningsgrad fastigheter, % 

- Administrationskostnader per kvm BOA/LOA 

- Fastighetsskötselkostnader per kvm BOA/LOA 

- Direktavkastning totalt, % 
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Pajalabostäder AB 

Org nr 556365-4648 

Förvaltningsberättelse – Verksamheten  

Mått 2019 2018 2017 

Soliditet  18,4% 17,6% 16,8% 
Resultat före skatt, tkr 964 1 108 438 
Skuldsättningsgrad, ggr 4,4 4,7 4,9 
Belåningsgrad fastigheter, % 83,4 85,6 86,1 
Adm. kostn. kr per kvm 82 84 86 
F-skötselkostn. kr per kvm 129 126 127 
Direktavkastning bokf värde 4,5% 4,9% 4,6% 
    

 

Måluppfyllelse 

Som kritiska framgångsfaktorer anges att resultat före 

skatt ska uppgå till minst 1Mkr, att amortering på lån ska 

göras och att kostnader för förvaltning ska vara lägre än 

för riket som helhet för liknande bolag. För 2019 klaras 

inte resultatmålet till 100% då vinsten uppgår till 961 tkr. 

Amorteringar har gjorts med 5,0 Mkr vilket märks både 

på skuldsättningsgrad och belåningsgraden. Administrat-

ionskostnaderna är avsevärt lägre än motsvarande 

kostnader för andra allmännyttiga bolag. Snittkostnaden 

för andra bolag är 135 kr per kvm för 2018. Dessa bolag 

har alltså en administrationskostnad som är 64% högre 

än Pajalabostäders. För kostnader inom fastighetssköt-

seln är övriga bolags kostnader 103 kr per kvm år 2018. 

Pajalabostäder ligger därmed avsevärt högre. Dock är 

över en tredjedel av bolagets kostnader inom fastighets-

skötsel kostnader från snöröjning vilket övriga bolag 

troligen inte är i närheten utav. 

Pajala kommuns fullmäktige har beslutat att avkast-

ningskravet ska vara 5%. Det är dock inte fastställt hur 

det ska beräknas. Eftersom bolaget inte gör någon 

marknadsvärdering, så bedöms avkastningen mot bok-

fört värde och då är resultatet mycket nära det upp-

ställda målet. Sammantaget så är Pajalabostäder nära 

måluppfyllelse vad gäller de ekonomiska målen. Dock 

bör soliditeten öka ytterligare då den idag är starkt på-

verkad av den ersättningsfond som finns som en obe-

skattad reserv i bolaget.    

Ekologiska utgångspunkter 
Pajalabostäder ska alltid arbeta för att för att få mer 

energieffektiva fastigheter och energin som används ska 

vara från förnyelsebara bränslen. 

Strategiska mål 

- Pajalabostäders fastigheter ska minska sina 

fastigheters energiförbrukning så att den totala 

användningen år 2020 är 20% lägre än energi-

förbrukningen år 2009. 

- Pajalabostäder ska inte använda fossila bräns-

len. 

Mått för att mäta måluppfyllelse 

- Energiförbrukning i jämförelse med år 2009, % 

- Andel fastigheter som använder fossila bräns-

len 

 

Mått 2019 2018 2009 

Total energiförbr. mWh 8 382 8 192 9 022 
-Fjärrvärme 6 563 6 392 6 819 
-Fastighetsel  1 278 1 255 1 619 
-El för uppvärmning 541 545 584 
Fastigh med fossila bränslen 1/59 1/59 i.u. 
    

 

Måluppfyllelse 

I ovanstående tabell visas bolagets faktiska energiför-

brukning. Energiförbrukningen måste normalårskorrige-

ras för att statistiken ska bli mer korrekt, det vill säga 

temperaturskillnader mellan åren ska tas bort från jämfö-

relsen. I förbrukningsstatistiken finns endast fastigheter 

som fanns i bolagets ägo 2009 och som inte har sålts 

2018/2019. Nya fastigheter som tillkommit efter 2009 är 

inte med i statistiken. Utifrån ovanstående har energiför-

brukningen bara sjunkit med cirka 10%. Det finns fortfa-

rande en fastighet som har olja som uppvärmning, dock 

endast som reservalternativ då pellets är huvudsaklig 

värmekälla.  

Målen för ekologi kommer under 2020 att uppdateras för 

att harmonisera med allmännyttans klimatinititativ. 

 

 
Medborgarvägen 10 och Kengisgatan 11 
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Förvaltningsberättelse – Verksamheten  

Sociala utgångspunkter 
Pajalabostäder ska ta ett stort samhällsansvar och inom 

det ansvaret ska bolaget kunna erbjuda bostäder till 

grupper som annars har svårt att få det. 

Strategiska mål 

- Pajalabostäder ska ha verktyg och metoder 

som möjliggör att ta ett samhällsansvar och 

ändå agera affärsmässigt. 

- Regler för att få bostad ska vara anpassade 

efter aktuella behov och förutsättningar i sam-

hället. 

- Pajalabostäder ska ha ett väl fungerande sy-

stem för att kunna erbjuda boinflytande.  

Mått för att mäta måluppfyllelse 

Beskrivning av vilka och hur många aktiviteter som 

bolaget deltagit i eller genomfört i syfte att ta sitt sam-

hällsansvar. 

Måluppfyllelse 

Pajalabostäder har sedan en lång tid tillbaka erbjudit 

bostäder till personer som inte kan få bostad av ekono-

miska eller sociala skäl. Detta har skett i nära samarbete 

med Pajala kommun, där kommunen har kunnat ge 

hyresgarantier eller sociala kontrakt. Bolaget har också 

ett förturssystem där medicinska eller sociala förturer ger 

människor möjlighet att snabbare få en lägenhet än 

genom det ordinarie kösystemet. Olika typer av kate-

goriboenden, till exempel för studenter och pensionärer, 

finns också. Förtur gäller för dessa kategorier av hyres-

gäster. 

2016 tog bolaget bort inkomstkravet som funnits för 

bedömning av nya hyresgäster. I dagens samhälle är det 

många människor som har varierande inkomster både i 

storlek och i periodicitet. Många allmännyttiga bolag har 

gjort denna förändring i närtid. 

I samband med att Sverige och Pajala tagit emot många 

nyanlända har Pajalabostäder tillsammans med Pajala 

kommun skapat ett samarbete för att möjliggöra för 

kommunen att uppfylla sitt lagstadgade åtagande inom 

flyktingmottagning. Pajala kommun har genom det sam-

arbetet kunnat ta emot många fler människor än vad 

statens regler angett. Även för 2019 har detta gjort att 

Pajala har tagit ett större ansvar än vad Länsstyrelsen 

tilldelat kommunen. 

Hyresgästföreningens närvaro i Pajala har krympt till ett 

minimum. Det finns ingen aktiv lokalförening längre. 

Detta har inneburit att de aktiviteter som tidigare genom-

förts avseende boinflytande numera inte alls sker. Bola-

get har tittat på olika alternativ till ett nytt system för 

boinflytande, men inget är ännu beslutat. I projektet för 

det byggda plusboendet och det nyligen startade pro-

jektet för äldres boende har bolaget skapat referens-

grupper av potentiella hyresgäster och andra intressen-

ter som vid ett antal träffar fått möjlighet att komma med 

synpunkter på det som ska genomföras. Sammantaget 

bedöms att målen för sociala utgångspunkter nås föru-

tom vad gäller boinflytande. 

Samordning och dialog 
Inom Pajala kommunkoncern ska Pajalabostäder vara 

en aktiv part för att samordna arbetsuppgifter och andra 

gemensamma intressen i syfte att uppnå en högre kvali-

tet till en lägre kostnad sett utifrån ett kommunkoncern-

perspektiv. 

Strategiska mål 

- Pajalabostäder ska söka former för ett ökat 

samarbete med Pajala kommun och Pajala 

värmeverk AB.  

Mått för att mäta måluppfyllelse 

Beskrivning av vilka och hur många aktiviteter som 

genomförs som främjar kommunkoncern samordning.  

Måluppfyllelse 

Pajalabostäder har sedan 2005 förvaltat samtliga kom-

munala verksamhetsfastigheter. Sedan 2010 har bolaget 

haft ett gemensamt ekonomisystem med Pajala kom-

mun. Även lönehanteringen för bolaget har utförts av 

Pajala kommun sedan 2010, men tyvärr har detta sam-

arbete avslutats 2017 då systemkostnaderna för kom-

munens lönesystem, för Pajalabostäders del, ökat med 

300%. I byarna utanför Pajala ansvarar Pajalabostäder 

för en stor del av kommunens behov av verksamhets-

vaktmästeri. Flera av våra upphandlingar genomförs 

gemensamt med Pajala kommun och även med Pajala 

värmeverk AB. Under 2017 har ett gemensamt elavtal 

upphandlats gällande från 1 januari 2018. Avseende 

snöröjning har gemensam upphandling tillsammans med 

Pajala kommuns tekniska enhet skett under 2019. 

Verksamheten bedöms nå målen vad gäller samordning 

och dialog, men målet är inte tidsbestämt och kommer 

fortsätta inom principen för ständiga förbättringar. 
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Förvaltningsberättelse – Verksamheten  

Vinst Resultatet för 2019 blev en vinst på 964 tkr före 

skatt. Budgeterat resultat var 1 066 tkr. Totalt sett är 

resultatet nära budget men på enskilda kostnadsslag 

varierar det mycket, både positivt och negativt, mot vad 

som var planerat.  

Hyresbortfallet uppgick till 1 151 tkr vilket var mycket 

sämre än budgeterat. Av bortfallet härrör 670 tkr till 

Kirunav 54 som är en fastighet som köptes 2013, men 

där det upptäckts ett antal åtgärder som behöver genom-

föras för att huset ska hålla den standard som bolaget 

står för. Av den anledningen har lägenheterna stått 

tomma i väntan på utredning och åtgärd. Tyvärr har 

åtgärderna blivit fördröjda vilket gjort att de ännu inte är 

klara för uthyrning. 145 tkr av bortfallet hör till villorna på 

Doktorsronden och 172 tkr lägenheter i Korpilombolo. 

För Kirunavägen och villorna på Doktorsronden görs 

bedömningen att det bortfallet kommer att elimineras 

under 2020. Däremot är trenden negativ i Korpilombolo 

och det finns för tillfället inget som tyder på att hyresbort-

fallet kommer att minska. 

Reparationskostnaderna har varit stora under 2019. Dels 

påverkar branden på Skolv 10 mycket. Försäkringser-

sättningen uppgick till 2 050 tkr men branden kostade 

2 553 tkr. Dels har flera tunga lägenhetsreparationer 

utförts. Som exempel behövde en lägenhet av typen två 

rum och kök saneras och repareras till en kostnad av 

245 tkr.  

Fastighetsskötsel och snöröjning visar överskott mot 

budget. För snöröjningen finns ett nytt avtal från och 

med hösten 2019 vilket starkt bidrar till överskottet.  

Räntekostnaderna fortsätter att minska. Kommunen har 

sänkt sin borgensavgift från 0,25% till 0,15% vilket inne-

bär cirka 100 tkr. I övrigt har ränteläget varit gynnsamt 

och företaget har haft en snittränta på under 1%. Amor-

tering på totalt 5,0 Mkr har gjorts under 2019. 

Sammantaget är resultatet bra men det finns förbätt-

ringsområden. Främst är hyresbortfallet en faktor som 

ska kunna arbetas bort under 2020. Reparationskostna-

derna kan vissa år bli ovanligt stora vilket skedde 2019, 

så för detta kostnadsslag finns därför en klar förbätt-

ringspotential under 2020.  

 

Hyror 2019–2020 Pajalabostäder förhandlar för 

perioden 1 juli till 30 juni året därpå. I år nåddes en 

överenskommelse med en hyreshöjning på i genomsnitt 

1,8% och fördelas ut med 17 kr per kvadratmeter. Hy-

reshöjningen var något lägre där bolaget bedömer att 

möjligheterna att hyra ut lägenheterna skulle bli sämre 

med en allt för hög hyra.  

 

 

Kapacitet för inflyttning Efterfrågan på bostäder 

har börjat öka igen. Så som det ser ut nu behöver inte 

Pajalabostäder bygga nya lägenheter för att klara den 

efterfrågansökning som förväntas under de närmast 

kommande åren. Bolaget har ingått ett avtal om förvalt-

ning av 32 lägenheter på Fiskalsrundan och hyr ut dessa 

som om det skulle vara egna lägenheter. Lägenheterna 

ägs av Bygga Bo i Pajala AB och Pajalabostäder hyrde 

tidigare dessa i ett blockhyresavtal som sades upp på 

grund av brister i lägenheterna. Bristerna är nu åtgär-

dade och uthyrningen har påbörjats. Hittills är 15 av 

lägenheterna uthyrda. Avtalet är ett renodlat förvalt-

ningsavtal där Pajalabostäder, till skillnad mot det tidi-

gare avtalet, inte bär någon del av risken för eventuellt 

hyresbortfall.  

 

Ersättningsfond Ersättningsfonden som uppkom 

efter branden på Datapörtet är ännu outnyttjad. 12 Mkr 

skulle enligt regelverket ha nyttjats under 2018 och 

resterande 2 Mkr under 2019. Skatteverket har efter 

förfrågan beviljat anstånd till och med 2021-12-31 med 

att upplösa fonden. Från och med 2019 har Pajalabostä-

der inlett nyttjandet av fonden genom att de investeringar 

som sker successivt tas från den. Totalt har tre investe-

ringsprojekt uppgående till 1,8 Mkr utförts under året. 
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Förvaltningsberättelse – Flerårsöversikt 

Pajalabostäder AB 

Org nr 556365-4648 

Förvaltningsberättelse – 

Flerårsöversikt 

 

Nedanstående nyckeltal ger en bild av Pajalabostäders 

verksamhet och hur den utvecklats mellan åren. Jämfö-

relsetalen för riket avser alla allmännyttiga företag som 

deltar i statistiken, oavsett storlek. 

Antal lägenheter/varav 
outhyrda per 31 dec 

2019 2018 2017 

Pajala 488/7 472/7 472/1 
Junosuando 20/0 20/0 20/0 
Korpilombolo 42/6 42/1 42/1 
Tärendö 18/0 18/0 18/0 

Totalt 568/13 552/8 552/2 

 

Yta (m2 BOA/LOA)  
per 31 dec 

2019 2018 2017 

Lägenheter 33 755 32 747 32 756 
Lokaler 6 402 6 402 6 402 

Totalt 40 157 39 158 39 158 

 

Ekonomiska nyckeltal 2019 2018 2017 

Nettoomsättning (tkr) 43 793 42 844 42 579 
Res efter finansiella  
poster (tkr) 

 
961 

 
1 108 

 
438 

Årets resultat (tkr) 887 1 034 438 
Soliditet 18,4% 17,6% 16,8% 
Likviditet 112% 143% 187% 
Skuldsättningsgrad 4,4 4,7 4,9 
Belåningsgrad fastigheter 83,4% 85,6% 86,1% 
Avkastning totalt kapital 1,1% 1,5% 1,5% 
Avkastning eget kapital 2,7% 3,2% 1,4% 
Direktavkastn. bokf värde 4,5% 4,9% 4,6% 

 

Förändringar i eget kapital 
 

 
Aktie-

kapital 
Reserv-

fond 
Balanserat 

resultat 
Årets 

resultat 

Vid årets början 2 000 1 136 16 986 1 034 
Disposition enl 
stämmobeslut   1 034 -1 034 
Årets resultat     887 

Totalt 2 000 1 136 18 020 887 

 

 

Resultatdisposition 
 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vins-

ten enligt balansräkningen 18 907 118 kronor, varav 

årets vinst 887 189 kr, disponeras enligt följande:  

 

Balanseras i ny räkning: 18 907 118 kr 

 

Kostnader och intäkter 
(kr per kvadratmeter BOA/LOA) 

2019 2018 2018 
Riket 

Förvaltningsintäkter    
Hyresintäkter lägenheter (BOA) 963 952 1 083 
Hyresintäkter lokaler (LOA) 909 887 1 013 
Hyresintäkter bilplatser/garage 27 27 26 
Hyresbortfall lägenheter (BOA) -33 -22 -8 
Hyresbortfall lokaler (LOA) -20 -32 -37 
Hyresrabatter och övr bortfall -8 -8 -12 
Andra intäkter från hyresgäster 1 1 14 
Förvaltningsintäkter totalt 944 937 1 091 
    
Förvaltningskostnader    
Fastighetsskötsel inkl städ -86 -91 103* 
Snörenhållning -43 -35 i.u* 
Reparationer -105 -65 -70 
Fastighetsel -54 -51 -33 
Vattenförbrukning -44 -46 -40 
Sophämtning -35 -33 -25 
Uppvärmning -190 -188 -111 
Fastighetsförsäkringar -12 -12 -8 
Avskrivna hyresfordringar -2 -2 -3 
Fastighetsankn. administration -69 -71 -87 
Medel till Hyresgästföreningen -2 -2 -3 
Övriga driftskostnader -0 -0 -19 
Förvaltningskostnader totalt -642 -597 -502 
    
Underhållskostnader -116 -127 -146 
Fastighetsskatt -9 -9 -22 
Driftnetto 177 204 415 
    
Övriga förvaltningsintäkter 142 142 52 
Övriga förvaltningskostnader -133 -141 -41 
Avskrivningar -139 -137 -189 
Nedskrivningar 0 0 -8 
Bruttoresultat 47 68 230 
    
Central administration -13 -13 -48 
Övriga intäkter och kostnader 18 15 7 
Rörelseresultat 52 70 188 
    
Finansiella intäkter 0 0 55 
Räntekostnader -27 -41 -82 
Bokslutsdisp och skatt -2 -2 -41 
Årets resultat 23 27 120 
* I kostnader för fskötsel ingår snörenhållning i kolumnen för riket. 
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Resultaträkning 
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Resultaträkning  

Belopp i tkr Not 
2019-01-01 - 

2019-12-31 
2018-01-01 - 

2018-12-31 

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.    
Nettoomsättning 2 43 793 42 844 

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.  43 793 42 844 
    
Rörelsekostnader    
Övriga externa kostnader 3 -28 406 -26 922 
Personalkostnader 4 -7 765 -7 776 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 5 -5 574 -5 424 

Summa rörelsekostnader  -41 745 -40 122 

Rörelseresultat  2 048 2 722 
    
Finansiella poster    
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  0 2 
Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -1 087 -1 616 

Summa finansiella poster  -1 087 -1 614 

Resultat efter finansiella poster  961 1 108 
    
Bokslutsdispositioner    
Förändring av överavskrivningar  -1 830 0 
Förändring av ersättningsfond  1 833 0 

Summa bokslutsdispositioner  3 0 
Resultat efter bokslutsdispositioner  964 1 108 
    
Skatter    
Skatt på årets resultat  -77 -74 
Årets resultat  887 1 034 
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Balansräkning 

Pajalabostäder AB 

Org nr 556365-4648 

Balansräkning  

Belopp i tkr Not 2019-12-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar    
Byggnader och mark 7 159 422 162 229 
Inventarier, verktyg och installationer 8 3 010 3 925 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende  
materiella anläggningstillgångar 

 
9 

 
2 287 

 
1 202 

Summa materiella anläggningstillgångar  164 719 167 356 
    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 40 40 
Andra långfristiga fordringar 11 104 92 

Summa finansiella anläggningstillgångar  144 132 

Summa anläggningstillgångar  164 863 167 488 
    
Omsättningstillgångar    
Varulager    
Råvaror och förnödenheter  131 127 

Summa varulager  131 127 
    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  3 290 2 563 
Övriga fordringar  384 516 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  359 2 272 

Summa kortfristiga fordringar  4 033 5 351 
    
Kassa och bank    
Kassa och bank  11 519 9 495 

Summa kassa och bank  11 519 9 495 

Summa omsättningstillgångar  15 683 14 973 
    
SUMMA TILLGÅNGAR  180 546 182 461 
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Balansräkning 

Pajalabostäder AB 
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Belopp i tkr Not 2019-12-31 2018-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital (20 000 aktier)  2 000 2 000 
Reservfond  1 136 1 136 

Summa bundet eget kapital  3 136 3 136 
    
Fritt eget kapital    
Balanserat resultat  18 020 16 987 
Årets resultat  887 1 033 

Summa fritt eget kapital  18 907 18 020 

Summa eget kapital  22 043 21 156 
    
Obeskattade reserver    
Ackumulerade överavskrivningar  1 830 0 
Övriga obeskattade reserver  12 167 14 000 

Summa obeskattade reserver  13 997 14 000 
    
Långfristiga skulder    
Övriga skulder till kreditinstitut 12 130 550 136 850 

Summa långfristiga skulder  130 550 136 850 
    
Kortfristiga skulder    
Övriga skulder till kreditinstitut  4 300 3 000 
Förskott från kunder  3 564 1 447 
Leverantörsskulder  4 004 4 246 
Övriga skulder  829 698 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 259 1 064 

Summa kortfristiga skulder  13 956 10 455 
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  180 546  182 461 
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer  

Not 1 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

Belopp i tkr om inget annat anges.  

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2016:10 

Årsredovisning i mindre företag. 

Värderingsprinciper m m 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

Intäkter 

Hyresintäkter redovisas i enlighet med hyresavtal. Detta innebär att förskottshyror redovisas som förskott från kunder. 

Skatt 

Vid årets slut uppgår de temporära skillnaderna till 10 836 tkr. Från och med taxeringsår 2019 är tidigare underskottsavdrag 

eliminerade. 

Fordringar 

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är san-

nolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller företaget och att anskaffningsvärdet för 

tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens 

prestanda förbättras i förhållande till den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla andra tillkommande utgif-

ter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. 

Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar 

Byggnaders avskrivning enligt plan baseras på bokfört anskaffningsvärde efter att nedskrivning skett. Inventarier avskrivs 

enligt plan baserat på bokfört anskaffningsvärde. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Materiella anläggningstillgångar   

Byggnader   50 år 

Markanläggningar   20 år 

Inventarier, verktyg och installationer  5-10 år 

Likvida placeringar 

Likvida placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga vär-

det.  
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

Pajalabostäder AB 

Org nr 556365-4648 

Not 2 Nettoomsättning 

Belopp i tkr  2019 2018 

Nettoomsättning per rörelsegren    
Hyresintäkter  38 919 37 895 
Hyresbortfall  -1 519 -1 235 
Övriga intäkter  6 393 6 184 

  43 793 42 844 
    

 

Not 3 Övriga externa kostnader 

Belopp i tkr  2019 2018 

Drift  -18 859 -17 729 
Reparationer och underhåll  -9 185 -8 830 
Fastighetsskatt  -362 -363 

  -28 406 -26 922 
    

 

Not 4 Personalkostnader 

Belopp i tkr  2019 2018 

Medeltalet anställda    
Kvinnor  23% / 3 21% / 3 
Män  77% / 10 79% / 11 

  13 14 
    
Könsfördelning styrelse och VD    
Kvinnor  38%  50%  
Män  62% 50% 
    
    
Löner, ersättningar och andra kostnader    
Anställda, styrelse och VD  5 040 5 023 
    
Sociala kostnader  2 352 2 352 
Varav pensionskostnader  373 401 
    

 

Not 5 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

Belopp i tkr  2019 2018 

Byggnader och mark  -4 641 -4 632 
Inventarier, verktyg och installationer  -933 -792 

  -5 574 -5 424 
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

Pajalabostäder AB 

Org nr 556365-4648 

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter 

Belopp i tkr  2019 2018 

Räntekostnader kreditinstitut  -1 087 -1 616 

  -1 087 -1 616 
    

 

Not 7 Byggnader och mark 

Belopp i tkr  2019-12-31 2018-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden    
Vid årets början  260 392 260 078 
Nyanskaffningar  727 314 
Omklassificeringar  1 106 0 

  262 225 260 392 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan    
Vid årets början  -72 352 -67 720 
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden  -4 640 -4 632 

  -76 992 -72 352 
Ackumulerade nedskrivningar    
Vid årets början  -25 811 -25 811 

  -25 811 -25 811 
Ackumulerade överavskrivningar    
    
Redovisat värde vid årets slut  159 422 162 229 
I ackumulerade anskaffningsvärden ingår mark med 5 242 (5 242) tkr    
    

 

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer 

Belopp i tkr  2019-12-31 2018-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden    
Vid årets början  11 093 8 746 
Nyanskaffningar  18 2 347 

  11 111 11 093 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan    
Vid årets början  -7 168 -6 376 
Årets avskrivning enligt plan  -933 -792 

  -8 101 -7 168 
    
Redovisat värde vid årets slut  3 010 3 925 
    

 

Not 9 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 

Belopp i tkr  2019-12-31 2018-12-31 

Vid årets början  1 202 0 
Investeringar  2 191 1 202 
Omklassificeringar  -1 106 0 

Redovisat värde vid årets slut  2 287 1 202 
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

Pajalabostäder AB 

Org nr 556365-4648 

Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Belopp i tkr  2019-12-31 2018-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden    
Vid årets början och slut  40 40 

Redovisat värde vid årets slut  40 40 
(Bokfört värde/Marknadsvärde)    
Husbyggnadsvaror HBV förening  40/40 40/40 
    

 

Not 11 Andra långfristiga fordringar 

Belopp i tkr  2019-12-31 2018-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden    
Vid årets början  92 103 
Tillkommande och avgående fordringar  12 -11 

Redovisat värde vid årets slut  104 92 
    

 

Not 12 Övriga skulder till kreditinstitut 

Belopp i tkr  2019-12-31 2018-12-31 

Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen  122 550 128 850 

  122 550 128 850 
    

 

 

Not 13 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

Belopp i tkr  2019-12-31 2018-12-31 

Ställda säkerheter  Inga Inga 
Eventualförpliktelser  110 89 

  110 89 
    

 

Not 14 Koncernuppgifter 

Moderföretaget Pajala kommun, med säte i Pajala och med org nr 212000-2718, upprättar koncernredovisning. Denna finns att tillgå 

på Pajala kommun, 984 85 Pajala. 
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Underskrifter 

Pajala 2020-03-13 

 

 

 

 

 

Håkan Kero  Jenny Eriksson Lars Fjordström 

Ordförande 

 

 

 

 

Christer Eriksson  Maria Törmä Lindmark Maria Alldén 

 

 

 

 

 

Anita Sköld  Magnus Pekkari 

   Verkställande direktör 

 

 

 

Min revisionsberättelse har lämnats 2020-03-13 

 

 

 

 

 

Tapio Kostet 

Auktoriserad revisor  



 

   19 
Pajalabostäder AB 

Org nr 556365-4648 

Revisionsberättelse 

Revisionsberättelse  



 

   20 
Pajalabostäder AB 

Org nr 556365-4648 

Revisionsberättelse 

 


