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Förvaltningsberättelse – VD har ordet

Äldres boende 2017 gjorde vi tillsammans med

Förvaltningsberättelse –
VD har ordet
Omställning För Pajala kommun och Pajalabostäder
AB har det varit stora svängningar den senaste tioårsperioden. Först startade Northland resources sin gruvverksamhet i Kaunisvaara. Alla pilar pekade uppåt och det
fanns inga gränser för vad Pajala skulle kunna uppnå.
Pajalabostäder fick fram närmare 70 nya lägenheter och
människor flyttade in. Sedan kom konkursen och bara på
några månader under 2014 vände allt och vi var tillbaka
till ett läge som till mångt och mycket var värre än vad
det var innan Northland.
Läget var krisartat för Pajala när nästa kris, den så
kallade flyktingkrisen slog till mot världen. För Pajala var
detta ingen kris utan snarare tvärtom, en möjlighet att
använda det vi byggt upp under de föregående åren för
att ta en del av det samhällsansvar som krävdes av
Sveriges kommuner hösten 2015 och ett par år framåt.
Även om Pajalabostäder inte var en stor leverantör åt
Migrationsverket, utan snarare arbetade med kommunens åtagande, så gjorde ändå flyktingkrisen att vi kunde
eliminera det hyresbortfall som annars hade uppkommit.
Detta hyresbortfall bedömer jag hade uppgått till cirka 2
Mkr per år. Men nästan snabbare än krisen uppkom,
valde staten att avveckla sin migrationsverksamhet i
Pajala. Från min synvinkel sköttes detta inte på ett bra
sätt ur människornas perspektiv. Elever fick inte ens gå
färdigt terminen i skolan, utan de förflyttades bara ett par
månader innan det, för vissa av dem, skulle delas ut
slutbetyg. Lägenheter lämnades i all hast och i vissa fall
med rätt så omfattande återställningskostnader. Dessa
kostnader har än idag inte reglerats från Migrationsverkets sida, snart ett år sedan lägenheterna lämnades. För
Pajalabostäders del löser vi det ändå eftersom vi har en
så pass god likviditet, men för mindre bostadsbolag kan
det vara förödande att behöva göra stora reparationer
men inte få utbetalt den ersättning man har rätt till.
Men i samma stund som Migrationsverket avvecklar sin
verksamhet börjar det åter mullra i gruvan i Kaunisvaara.
Kaunis Iron, som det nya gruvbolaget heter, har köpt
gruvan från konkursboet och produktionen är igång igen.
För Pajalas och Pajalabostäders del är det självklart
enormt viktigt och även om det inte blir samma initiala
rusch som det var 2010 så ser vi att efterfrågan på
bostäder ökar, och människor flyttar till Pajala igen. Den
stora skillnaden den här gången är att det finns en beredskap att hantera inflyttningen på ett enklare sätt i och
med att det som skapades i förra omgången är tillgängligt och inte behöver byggas upp på nytt.

Pajala kommuns socialtjänst en utredning om äldres
boende. I korta drag kom utredningen fram till att det
behöver finnas fler typer av boenden mellan en persons
vanliga boende, som ofta är en villa av äldre modell, och
äldreboendet. Den relativt nya boendeformen trygghetsboende, lägenheter med förbättrad tillgänglighet och
funktioner som en äldre generation efterfrågar, kan fylla
detta behov och fördröja tiden det tar innan en äldre
person måste flytta till ett äldreboende. Vi har dock inte
möjlighet att bygga helt nytt då investeringskostnaden
blir mycket hög och den hyra vi då ska ta ut av hyresgästen hamnar på en nivå som inte är gångbar i Pajala.
Därför försöker vi istället hitta lösningar i befintliga lokaler eller äldreboenden, vilket gör att investeringskostnaderna hålls nere, men med nackdelen att det tar längre
tid än vid nyproduktion. Planerna har fått styras om ett
antal gånger under året på grund av olika orsaker, men
trygghetsboendet på Tallgården i Korpilombolo kommer
vara inflyttningsklart under våren 2019. Förhoppningsvis
kommer vi också hitta en väg fram för att bygga det
första trygghetsboendet i Pajala inom kort.

God ekonomi Vårt långsiktiga resultatmål om en
årlig vinst överstigande 1 Mkr nåddes inte 2017, för
första gången sedan 2010. Men för 2018 är vi på rätt
sida igen. Samtidigt försöker vi amortera mer än vad vi
har som minimikrav, och detta tillsammans gör att den
ekonomiska situationen för bolaget blir bättre och bättre.
Som det ser ut nu kommer vi att kunna hålla vår relativt
höga underhållstakt även sett på några års sikt, vilket är
mycket viktigt för att kunna behålla fastigheternas ekonomiska värde.
Slutligen vill jag passa på att tacka personalen för ett
mycket väl genomfört arbete under det gångna året. Min
bedömning är att Pajalabostäder är på väg att utvecklas
till ett företag och en arbetsplats med en stark framåtanda 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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erFörvaltningsberättelse – Pajalabostäder i media

Förvaltningsberättelse –
Pajalabostäder i media
Under 2018 har Pajalabostäder deltagit i en grupp
anordnad av SABO i syfte
att utveckla hyressättningen.

Som allmännyttigt kommunägt
bostadsföretag är vi med all
rätt under granskning både i
media och från allmänhet.

I augusti drabbades Skolv 10 av en brand i en lägenhet.
Som tur var skadades ingen allvarligt. Lägenhetsbränder kostar mycket i tid och pengar och hyresgästerna
har inte kunnat flytta in igen förrän i januari 2019. En
sådan här händelse aktualiserar också vikten av att ha
en hemförsäkring.
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Både ris och ros hör till vår
vardag. Det är viktigt att
ha regler och rutiner som
efterföljs av oss och gäller
för alla våra hyresgäster
och kunder.

Den återuppstartade gruvverksamheten i Kaunisvaara
är mycket viktig både för
Pajala kommun och Pajalabostäder AB

Under året har vi arbetat
aktivt både vad gäller
unga och gamlas behov.
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Förvaltningsberättelse – Verksamheten

ment harmoniserar till fullo med lagens krav och de
förutsättningar Pajalabostäder har för att utföra sin verksamhet.

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Pajalabostäder AB, med säte i Pajala, org nr 556365–4648, får
härmed avge årsredovisning för 2018.

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, ständigt förbättra oss och därför vara det självklara valet för
den som vill bo och verka inom Pajala kommun.”

Pajala kommuns verksamheter Utöver företagets egna lägenheter och lokaler förvaltar vi även
Pajala kommuns alla verksamhetsfastigheter, det vill
säga allt från skolor och förskolor till äldreboenden och
Folkets Hus Smedjan. Detta görs i syfte att få en effektiv
förvaltning utav Pajala kommunkoncerns samtliga fastigheter.

Väsentliga händelser under och efter
räkenskapsåret
Mål med verksamheten 2015 har ett målstyrningsdokument tagits fram. Dokumentet uppdateras en
gång per år i samband med budgetarbetet och ett styrelsebeslut fastställer målen för verksamheten för kommande år. Utifrån dessa mål identifierar sedan verksamheten ett antal aktiviteter som ska genomföras i syfte att
nå måluppfyllelse. 2018 är andra året som måluppfyllelsen 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.

Affärsmässighet med samhällsansvar Från
och med 2011 gäller den nya lagen för allmännyttiga
bostadsföretag. Nyckelorden i den lagen är just affärsmässighet 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 samhällsansvaret 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-
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För varje område har en vision och strategiska mål
formulerats. Kritiska framgångsfaktorer har identifierats
och mått för hur måluppfyllelsen ska bedömas har definierats.
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Verksamhetens inriktning
Pajalabostäder ska ha ett utbud av lägenheter och lokaler som passar marknadens behov och önskemål.
Strategiska mål
-

Att förvalta fastigheterna väl och erbjuda hyresgästerna en god service är Pajalabostäders
viktigaste uppgifter. En kundorienterad förvaltningsorganisation med ett enhetligt arbetssätt
är grunden för att få nöjda hyresgäster.

-

Att fastighetsförvaltningen bedrivs på ett sådant 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 marknadsvärdering. Hyrorna ska anpassas mellan olika
lägenheter så att de upplevs som rättvisa.

närmare 60%. I undersökningen deltar både allmännyttiga och privata bostadsbolag. Det som mäts är förvaltningskvalitet, som i sin tur består av fem delområden; ta
kunden på allvar, trygghet, rent och snyggt, hjälp när det
behövs och förvaltningspolicy. Procentsiffran som anges
i tabellen ovan är andel av hyresgästerna som anser att
förvaltningskvaliteten är mycket bra eller ganska bra för
de olika delområdena. Dessa värden ska vara ökande
mellan åren för att målet ska vara uppfyllt, och det uppnås inte annat än på ett delområde. Det kan finnas en
påverkansfaktor att undersökningen inte hade samma
urvalsmetod mellan de två åren. Jämförelser kan också
göras med övriga deltagande bolag och då ligger Pajalabostäder nära den övre fjärdedelen bland deltagande
företag vad gäller förvaltningskvalitet.

Mått för att mäta måluppfyllelse
-

Ett ökande nöjd kund index mellan undersökningar.
Eftersatt utvändigt underhåll totalt, kr, minskande mellan åren
Utfall underhåll, kr

Mått

2018

2017

2016

80,9%
89,3%
81,8%
68,8%
86,3%
75,7%

82,4%
92,5%
85,5%
69,8%
83,3%
79,9%

i.u.
i.u.
i.u.
i.u.
i.u.
i.u.

Eftersatt utvändigt underhåll
totalt, tkr

5 326

i.u.

i.u.

Utfall underhåll, tkr

4 987

4 035

3 753

Nöjd kund index
-Förvaltningskvalitet
-Ta kunden på allvar
-Trygghet
-Rent och snyggt
-Hjälp när det behövs
-Förvaltningspolicy

Måluppfyllelse
Under 2017 har bolaget för första gången genomfört en
kundnöjdhets-undersökning. Undersökningen 2017 var
en urvalsundersökning där 200 hyresgäster fick möjlighet att svara. 2018 har undersökningen gjorts som en
totalundersökning där samtliga hyresgäster fått möjlighet
att svara. Svarsfrekvensen har varit god båda åren,

För de fem delområdena befinner sig bolaget inte i den
övre fjärdedelen inom något av de fem områdena. Året
innan gällde det tre av fem delområden. En viktig faktor
är personalens bemötande som bedöms vid senaste
kontakten, i allmänhet från fastighetsskötare och i allmänhet från reparatörer. För dessa tre kategorier anger
mellan 92-97% av hyresgästerna att bemötandet varit
mycket bra eller ganska bra.
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 2019 eller tidigare men som vi inte kommer att
utföra under året. Detta bedöms uppgå till 5,3 Mkr. Utfall
för utfört underhåll är ökande mellan åren vilket är en
indikation på att vi ändå minskar det eftersatta underhållet.
Sammantaget anses målen ej vara uppfyllda under
2018. Som målen för verksamheten är formulerade är
det inte heller meningen att dessa ska nås redan nu.
Trenden för hantering av underhåll är positiv men vad
gäller förvaltningskvalitet negativ. Dock är ändå det
absoluta värdet vad gäller förvaltningskvalitet bra.

Pajalabostäder AB
Org nr 556365-4648
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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 fastställda långsiktiga avkastningskrav.

Soliditet, %
Resultat före skatt, kr
Skuldsättningsgrad, ggr
Belåningsgrad fastigheter, %
Administrationskostnader per kvm BOA/LOA
Fastighetsskötselkostnader per kvm BOA/LOA
Direktavkastning totalt, %

Mått
Soliditet
Resultat före skatt, tkr
Skuldsättningsgrad, ggr
Belåningsgrad fastigheter, %
Adm. kostn. kr per kvm
F-skötselkostn. kr per kvm
Direktavkastning bokf värde

2018

2017

2016

17,6%
1 108
4,7
85,6
84
126
4,9%

16,8%
438
4,9
86,1
86
127
4,6%

16,1%
3 205
5,2
87,2
78
121
6,3%

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 2018 klaras
resultatmålet då vinsten uppgår till 1,1 Mkr. Amorteringar
har gjorts med 3,6 Mkr vilket märks både på skuldsättningsgrad och belåningsgraden. Administrationskostnaderna är avsevärt lägre än motsvarande kostnader för
andra allmännyttiga bolag. Snittkostnaden för andra
bolag är 130 kr per kvm för 2017. Dessa bolag har alltså
en administrationskostnad som är 55% högre än Pajalabostäders. För kostnader inom fastighetsskötseln är
övriga bolags kostnader 100 kr per kvm år 2017. Pajalabostäder ligger därmed avsevärt högre. Dock är över en
tredjedel av bolagets kostnader inom fastighetsskötsel
kostnader från snöröjning vilket övriga bolag troligen inte
är i närheten utav.
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Ekologiska utgångspunkter
Pajalabostäder ska alltid arbeta för att för att få mer
energieffektiva fastigheter och energin som används ska
vara från förnyelsebara bränslen.

Mått för att mäta måluppfyllelse
-

Pajala kommuns fullmäktige har beslutat att avkastningskravet ska vara 5%. Det är dock inte fastställt hur
det ska beräknas. Eftersom bolaget inte gör någon
marknadsvärdering, så bedöms avkastningen mot bokfört värde och då är resultatet mycket nära det uppställda målet. Sammantaget så är Pajalabostäder nära
måluppfyllelse vad gäller de ekonomiska målen. Dock
bör soliditeten öka ytterligare då den idag är starkt påverkad av den ersättningsfond som finns som en obeskattad reserv i bolaget.

Strategiska mål
-

Pajalabostäders fastigheter ska minska sina
fastigheters energiförbrukning så att den totala
användningen år 2020 är 20% lägre än energiförbrukningen år 2009.

-

Pajalabostäder ska inte använda fossila bränslen.

Mått för att mäta måluppfyllelse
-

Energiförbrukning i jämförelse med år 2009, %
Andel fastigheter som använder fossila bränslen

Mått

2018

2017

2009

Total energiförbr. mWh
-Fjärrvärme
-Fastighetsel
-El för uppvärmning
Fastigh med fossila bränslen

8 159
6 392
1 255
545
1/59

8 159
6 370
1 240
549
1/59

9 022
6 819
1 619
584
i.u.

Måluppfyllelse
I ovanstående tabell visas bolagets faktiska energiförbrukning. Energiförbrukningen måste normalårskorrigeras för att statistiken ska bli mer korrekt, det vill säga
temperaturskillnader mellan åren ska tas bort från jämförelsen. I förbrukningsstatistiken finns endast fastigheter
som fanns i bolagets ägo 2009 och som inte har sålts
2017/2018. Nya fastigheter som tillkommit efter 2009 är
inte med i statistiken. Utifrån ovanstående har energiförbrukningen bara sjunkit med cirka 10%. Det finns fortfarande en fastighet som har olja som uppvärmning, dock
endast som reservalternativ då pellets är huvudsaklig
värmekälla.

Pajalabostäder AB
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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 samhället.

-

Pajalabostäder ska ha ett väl fungerande system för att kunna erbjuda boinflytande.

Hyresgästföreningens närvaro i Pajala har krympt till ett
minimum. Det finns ingen aktiv lokalförening längre.
Detta har inneburit att de aktiviteter som tidigare genomförts avseende boinflytande numera inte alls sker. Bolaget 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 projektet för äldres boende har bolaget skapat referensgrupper av potentiella hyresgäster och andra intressenter som vid ett antal träffar fått möjlighet att komma med
synpunkter på det som ska genomföras. Sammantaget
bedöms att målen för sociala utgångspunkter nås förutom vad gäller boinflytande.

Samordning och dialog

Mått för att mäta måluppfyllelse
Beskrivning av vilka och hur många aktiviteter som
bolaget deltagit i eller genomfört i syfte att ta sitt samhällsansvar.

Inom Pajala kommunkoncern ska Pajalabostäder vara
en aktiv part för att samordna arbetsuppgifter och andra
gemensamma intressen i syfte att uppnå en högre kvalitet till en lägre kostnad sett utifrån ett kommunkoncernperspektiv.
Strategiska mål
-

Måluppfyllelse
Pajalabostäder har sedan en lång tid tillbaka erbjudit
bostäder till personer som inte kan få bostad av ekonomiska 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 kategoriboenden, till exempel för studenter och pensionärer,
finns också. Förtur gäller för dessa kategorier av hyresgäster.
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 samarbetet 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.

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 kommunala verksamhetsfastigheter. Sedan 2010 har bolaget
haft ett gemensamt ekonomisystem med Pajala kommun. Även lönehanteringen för bolaget har utförts av
Pajala kommun sedan 2010, men tyvärr har detta samarbete avslutats 2017 då systemkostnaderna för kommunens lönesystem, för Pajalabostäders del, ökat med
300%. I byarna utanför Pajala ansvarar Pajalabostäder
för en stor del av kommunens behov av verksamhetsvaktmästeri. 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 sker gemensamma upphandling under 2019
med Pajala kommuns tekniska enhet.
Verksamheten bedöms nå målen vad gäller samordning
och dialog, men målet är inte tidsbestämt och kommer
fortsätta inom principen för ständiga förbättringar.

Pajalabostäder AB
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Förvaltningsberättelse – Verksamheten

Vinst Resultatet för 2018 blev en vinst på 1 108 tkr före

Hyror 2018–2019 Pajalabostäder förhandlar för

skatt. Budgeterat resultat var 1 191 tkr. Totalt sett är
resultatet nära budget men på enskilda kostnadsslag
varierar det mycket, både positivt och negativt, mot vad
som var planerat.

perioden 1 juli till 30 juni året därpå. I år nåddes en
överenskommelse med en hyreshöjning på i genomsnitt
1,0%. Hyresjusteringen sker i intervallet 0 till 16 kr per
kvm och år där den stora merparten av lägenheterna
(344 av 482) får en höjning på 8 till 13 kr per kvm och år.

Hyresbortfallet uppgick till 726 tkr vilket var knappt 200
tkr för högt. Av bortfallet härrör 519 tkr till Kirunav 54
som är en fastighet som köptes 2013, men där det upptäckts ett antal åtgärder som behöver genomföras för att
huset ska hålla den standard som bolaget står för. Av
den anledningen har lägenheterna stått tomma i väntan
på utredning och åtgärd. Reparationskostnaderna har ett
överskott på drygt 550 tkr, detta inräknat den upplupna
försäkringsersättningen för branden på Skolvägen 10
som bedöms erhållas under 2019.
Snörenhållningen har ett stort överskott mot budget på
grund av väldigt få snöfall under hösten. Även inledningen av 2019 har inletts på samma sätt. Dessa kostnader
är svåra att påverka annat än marginellt och få snöröjningsturer brukar oftast kombineras med kallt väder och
därmed ökande värmekostnader.
Problem med vattenläckor har fortsatt under 2018. Extra
kostnadsdrivande blir det när det handlar om läckor på
varmvattenledningar. Under året har ett system som
följer vattenförbrukningen dygnsvis och som signalerar
läckor implementerats. En enskild läcka på Slåttervägen
har under 2019 kostat företaget 300 tkr i för stor vattenoch fjärrvärmeförbrukning. Under året har investeringar i
nya fastighetsskötarbilar gjorts. Det har påverkat kostnaderna för transporter då bolaget under en omställningsperiod har stått med dubbel uppsättning fordon. Det
kompenseras dock med försäljningsintäkter uppgående
till 287 tkr för de gamla bilarna.
Räntekostnaderna är mycket lägre än budgeterat. Kommunen har sänkt sin borgensavgift från 0,25% till 0,15%
vilket innebär cirka 100 tkr. I övrigt har ränteläget varit
gynnsamt och företaget har haft en snittränta på under
1%. Amortering på totalt 3,6 Mkr har gjorts under 2018.
Sammantaget är resultatet bra men det finns förbättringsområden. Ekonomistyrningsarbetet kan bli bättre för
att minska kostnaderna. Hade kontrollen över vissa
förvaltnings- och administartionskostnader kunnat ökas
med hjälp av bättre rutiner, arbetssätt och styrsystem
finns säkerligen 800 – 1 000 tkr att förbättra det ekonomiska resultatet med. Exempelvis hade reparationer på
Kirunavägen 54 kunnat prioriteras högre, vattenläckorna
borde ha upptäckts tidigare, styrningen över vissa förvaltning och administrationskostnader borde varit bättre
och underhållsåtgärderna hade kunnat planeras bättre.
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Äldres boende Pajala kommun har ett stort behov
av att se över sin äldreboendestruktur. Samtidigt har den
nya boendeformen trygghetsboende tillkommit då många
människor idag känner en otrygghet i sitt ordinära boende, men samtidigt är för friska för att flytta till ett äldreboende. Kommunen har fattat beslut om att en större
omgruppering inom befintliga äldreboenden ska göras.
Denna omgruppering innebär att trygghetsboenden
byggs inom dagens äldreboenden och antalet äldreboendeplatser minskas och samtidigt koncentreras till totalt
tre enheter, en i Korpilombolo och två i Pajala. Pajalabostäder är naturligtvis en viktig part i detta arbete, då det
är bolaget som äger och förvaltar de flesta av de aktuella
fastigheterna. Vi har inlett med Tallgården i Korpilombolo
och där kommer fem lägenheter vara inflyttningsklara
under 2019. Var vi kommer att inleda omstruktureringen i
Pajala är ännu inte beslutat.

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 förvaltning 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 åtgärdade och uthyrningen har påbörjats. Avtalet är ett renodlat förvaltningsavtal där Pajalabostäder, till skillnad mot
det tidigare 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.
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Förvaltningsberättelse – Flerårsöversikt

Förvaltningsberättelse –
Flerårsöversikt
Nedanstående nyckeltal ger en bild av Pajalabostäders
verksamhet och hur den utvecklats mellan åren. Jämförelsetalen för riket avser alla allmännyttiga företag som
deltar i statistiken, oavsett storlek.
Kostnader och intäkter
(kr per kvadratmeter BOA/LOA)
Förvaltningsintäkter
Hyresintäkter lägenheter (BOA)
Hyresintäkter lokaler (LOA)
Hyresintäkter bilplatser/garage
Hyresbortfall lägenheter (BOA)
Hyresbortfall lokaler (LOA)
Hyresrabatter och övr bortfall
Andra intäkter från hyresgäster
Förvaltningsintäkter totalt

2018

2017

2017
Riket

952
887
27
-22
-32
-8
1
937

941
882
28
-11
-29
-8
1
937

1 064
1 015
26
-7
-36
-11
12
1 075

Förvaltningskostnader
Fastighetsskötsel inkl städ
Snörenhållning
Reparationer
Fastighetsel
Vattenförbrukning
Sophämtning
Uppvärmning
Fastighetsförsäkringar
Avskrivna hyresfordringar
Fastighetsankn. administration
Medel till Hyresgästföreningen
Övriga driftskostnader
Förvaltningskostnader totalt

-91
-35
-65
-51
-46
-33
-188
-12
-2
-71
-2
-0
-597

-80
-47
-100
-50
-43
-34
-187
-12
-2
-74
-2
-0
-631

100*
i.u*
-72
-31
-40
-24
-112
-7
-2
-84
-3
-16
-491

Underhållskostnader
Fastighetsskatt
Driftnetto

-127
-9
204

-103
-9
194

-153
-22
403

Övriga förvaltningsintäkter
Övriga förvaltningskostnader
Avskrivningar
Nedskrivningar
Bruttoresultat

142
-141
-137
0
68

145
-137
-130
0
72

40
-25
-180
-8
230

Central administration
Övriga intäkter och kostnader
Rörelseresultat

-13
15
70

-12
8
68

-46
43
227

Finansiella intäkter
Räntekostnader
Bokslutsdisp och skatt
Årets resultat

0
-41
-2
27

1
-57
0
12

32
-81
-45
133

Antal lägenheter/varav
outhyrda per 31 dec
Pajala
Junosuando
Korpilombolo
Tärendö
Totalt

Yta (m2 BOA/LOA)
Lägenheter
Lokaler
Totalt

Ekonomiska nyckeltal
Nettoomsättning (tkr)
Res efter finansiella
poster (tkr)
Årets resultat (tkr)
Soliditet
Likviditet
Skuldsättningsgrad
Belåningsgrad fastigheter
Avkastning totalt kapital
Avkastning eget kapital
Direktavkastn. bokf värde

2018

2017

2016

472/7
20/0
42/1
18/0
552/8

472/1
20/0
42/1
18/0
552/2

470/2
20/0
41/0
18/0
549/2

2018

2017

2016

32 747
6 402
39 158

32 756
6 402
39 158

32 437
6 515
38 952

2018

2017

2016

42 844

42 579

42 731

1 108
1 034
17,6%
143%
4,7
85,6%
1,5%
3,2%
4,9%

438
438
16,8%
187%
4,9
86,1%
1,5%
1,4%
4,6%

5 205
3 081
16,1%
31%
5,2
87,2%
4,1%
16,6%
6,3%

Förändringar i eget kapital

Vid årets början
Disposition enl
stämmobeslut
Årets resultat
Totalt

Aktiekapital
2 000

2 000

Reservfond
1 136

1 136

Balanserat
resultat
16 549

Årets
resultat
438

438

-438
1 034
1 034

16 987

Resultatdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten enligt balansräkningen 18 019 930 kronor, varav
årets vinst 1 033 454 kr, disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning:

18 019 930 kr

* I kostnader för fskötsel ingår snörenhållning i kolumnen för riket.
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Resultaträkning

Resultaträkning
2018-01-01 2018-12-31

2017-01-01 2017-12-31

2

42 844
42 844

42 579
42 579

3
4
5

-26 922
-7 776
-5 424
-40 122
2 722

-27 347
-7 499
-5 080
-39 926
2 653

2
-1 616
-1 614
1 108

23
-2 238
-2 215
438

Resultat före skatt

1 108

438

Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat

-74
1 034

0
438

Belopp i tkr

Not

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

6

Bokslutsdispositioner
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Balansräkning

Balansräkning
Belopp i tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter
Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Not

2018-12-31

2017-12-31

7
8

162 229
3 925

166 547
2 370

9

1 202
167 356

0
168 917

10
11

40
92
132
167 488

40
103
143
169 060

127
127

127
127

2 563
516
2 272
5 351

2 535
952
748
4 235

9 495
9 495
14 973

10 989
10 989
15 352

182 461

184 412
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Balansräkning

Belopp i tkr
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (20 000 aktier)
Reservfond
Summa bundet eget kapital

Not

2018-12-31

2017-12-31

2 000
1 136
3 136

2 000
1 136
3 136

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

16 987
1 033
18 020
21 156

16 549
438
16 987
20 123

Obeskattade reserver
Övriga obeskattade reserver
Summa obeskattade reserver

14 000
14 000

14 000
14 000

136 850
136 850

142 068
142 068

3 000
1 447
4 246
698
1 064
10 455

1 382
1 567
3 530
714
1 028
8 221

182 461

184 412

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

12

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

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 avdragsgilla temporära skillnaderna till 11 453 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 sannolikt 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 utgifter 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
Inventarier, verktyg och installationer

50 år
5-10 år

Likvida placeringar
Likvida placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet.
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Not 2 Nettoomsättning
Belopp i tkr

2018

2017

37 895
-1 235
6 184
42 844

37 459
-877
5 997
42 579

2018

2017

-17 729
-8 830
-363
-26 922

-18 928
-8 068
-350
-27 346

2018

2017

21% / 3
79% / 11
14

23% / 3
77% / 10
13

50%
50%

50%
50%

Löner, ersättningar och andra kostnader
Anställda, styrelse och VD

5 023

5 223

Sociala kostnader
Varav pensionskostnader

2 352
401

2 276
364

Nettoomsättning per rörelsegren
Hyresintäkter
Hyresbortfall
Övriga intäkter

Not 3 Övriga externa kostnader
Belopp i tkr
Drift
Reparationer och underhåll
Fastighetsskatt

Not 4 Personalkostnader
Belopp i tkr
Medeltalet anställda
Kvinnor
Män

Könsfördelning styrelse och VD
Kvinnor
Män

Not 5 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Belopp i tkr
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
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2018

2017

-4 632
-792
-5 424

-4 621
-459
-5 080

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter
Belopp i tkr
Räntekostnader kreditinstitut

2018

2017

-1 616
-1 616

-2 238
-2 238

2018-12-31

2017-12-31

260 078
314
260 392

259 218
860
260 078

-67 720
-4 632
-72 352

-63 099
-4 621
-67 720

-25 811
-25 811

-25 811
-25 811

162 229

166 547

2018-12-31

2017-12-31

8 746
2 347
0
11 093

7 515
1 131
100
8 746

-6 376
-792
-7 168

-5 917
-459
-6 376

3 925

2 370

2018-12-31

2017-12-31

0
1 202
0
1 202

451
0
-451
0

Not 7 Byggnader och mark
Belopp i tkr
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början

Redovisat värde vid årets slut
I ackumulerade anskaffningsvärden ingår mark med 5 242 (5 242) tkr

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer
Belopp i tkr
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Omklassificeringar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan

Redovisat värde vid årets slut

Not 9 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
Belopp i tkr
Vid årets början
Investeringar
Omklassificeringar
Redovisat värde vid årets slut
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Belopp i tkr
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början och slut
Redovisat värde vid årets slut
(Bokfört värde/Marknadsvärde)
Husbyggnadsvaror HBV förening

2018-12-31

2017-12-31

40
40

40
40

40/40

40/40

2018-12-31

2017-12-31

103
-11
92

64
39
103

2018-12-31

2017-12-31

128 850
128 850

134 068
134 068

2018-12-31

2017-12-31

Inga
89
89

Inga
87
87

Not 11 Andra långfristiga fordringar
Belopp i tkr
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Tillkommande och avgående fordringar
Redovisat värde vid årets slut

Not 12 Övriga skulder till kreditinstitut
Belopp i tkr
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen*

Not 13 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Belopp i tkr
Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser

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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