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Delårsrapport januari - augusti 2021
Sammanfattning av ärendet
I budget 2021 har fullmäktige fastställt att resultat ska uppgå till 9,7 Mkr för att
motsvara ett resultatmål om 2,0 procent. Nordmalings kommun visar per 2021-08-31 ett
positivt resultat på 21,0 Mkr vilket är betydligt starkare än budgeterat. Jämfört med
samma period 2020 har resultatet stärkts med 19,8 Mkr. Skatteintäkter och generella
statsbidrag ökar med 11 ,2 Mkr jämfört med 2020 medan verksamhetens nettokostnader
minskar med 8,6 Mkr jämfört med samma period föregående år. Programmens
resultatavvikelse för redovisningsperioden är positivt med 6,0 Mkr. Det finns dock
fortfarande verksamhetsområden med kraftiga budgetunderskott.
Externa bidrag ökar med 8,8 Mkr jämfört med föregående år och förklaras främst
genom ökade bidrag från Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen samt Skolverket.
Verksamhetens kostnader minskar med 11,7 Mkr jämfört med samma period 2020. Av
kostnadsminskningen bedöms verksamhetsövergång gällande VA och renhållning (till
Vakin) stå för 12,8 Mkr.
Kommunens skatteintäkter inklusive slutskatteavräkning uppgår till 226,2 Mkr vilket är
6,4 Mkr högre än samma period 2020. Resultatet påverkas av en stärkt negativ
slutskatteavräkning för 2020 och med en positiv slutskatteavräkning för 2021 där den
totala resultateffekten för perioden uppgår till 5,0 Mkr.
De generella statsbidragen är 4,8 Mkr högre i förhållande till föregående år och beror
främst på fortsatt satsning avseende de välfärdsmiljarder som beslutats om för perioden
2021-2023.
Prognosen för årets resultat ligger på 18,9 Mkr för helåret där en prognostiserad
realisationsvinst om 6,0 Mkr bedöms påverka resultatet.
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Delårsrapport januari - augusti 2021
Sammanfattning av ärendet
I budget 2021 har fullmäktige fastställt att resultat ska uppgå till 9,7 Mk.r för att
motsvara ett resultatmål om 2,0 procent. Nordmalings kommun visar per 2021-08-3 1
ett positivt resultat på 21,0 Mk.r vilket är betydligt starkare än budgeterat.
Jämfört med samma period 2020 har resultatet stärkts med 19,8 Mk.r. Skatteintäkter
och generella statsbidrag ökar med 11,2 Mkr jämfört med 2020 medan
verksamhetens nettokostnader minskar med 8,6 Mk.r jämfört med samma period
föregående år.
Programmens resultatavvikelse för redovisningsperioden är positivt med 6,0 Mk.r.
Dock finns fortfarande verksamhetsområden med kraftiga budgetunderskott vilket är
oroväckande för den fortsatta resultatutvecklingen. Högre kostnader prognostiseras
inom den pedagogiska verksamheten samt inom samhällsbyggnadssektom under
hösten.
Verksamh etens intäkter minskar med 3,1 Mkr mellan perioderna. Av
intäktsminskningen bedöms verksamhetsövergång gällande VA och renhållning stå
för 12,8 Mkr av intäktsminskningen. I praktiken ökar dock intäkterna för den
kvarvarande verksamheten och förklaras främst genom en ökning av externa bidrag.
Externa bidrag ökar med 8,8 Mkr jämfört med föregående år och förklaras främst
genom ökade bidrag från Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen samt Skolverket.
Verksamhetens kostnader minskar med 11,7 Mk.r jämfört med samma period 2020.
Av kostnadsminskningen bedöms verksamhetsövergång gällande VA och
renhållning stå för 12,8 Mk.r.
Personalkostnaderna inklusive pensionskostnader är för perioden 1,2 Mkr lägre än
samma period 2020. Löner arbetad tid är 0,4 Mk.r lägre jämfört med föregående år.
Löner avseende ej arbetad tid ökar med 1,6 Mkr mellan åren där kostnaderna för
sjuklöner ökar med 2,3 Mkr mellan åren. Dock redovisades återbetalning av utbetalda
sjuklöner för perioden april- juli 2020 som en negativ kostnad vilket försvårar
jämförelsen. Återbetalningen för perioden april-juli 2020 minskade kostnaderna med
2,6 Mk.r. Bedömningen är att kostnaderna för sjuklöner minskar marginellt.
Kommunens pensionskostnader ökar med 1,3 Mkr inklusive löneskatt mellan åren
och avser både den avgiftsbestämda ålderspensionen samt förändrad
pensionsavsättning.
Kostnaderna för köp av huvudverksamhet minskar med 3,9 Mk.r mellan åren där den
största minskningen beror på verksamhetsövergång gällande avfallshantering, Vidare
minskar kostnaderna för köp av huvudverksamhet inom utbildningssektorn beroende
på minskat köp av utbildningsplatser inom grundskolan samtidigt som kostnaderna
ökar i samma utsträckning inom social sektor beroende på ökade placeringskostnader
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inom IFO.
Avskrivningarna för perioden är 1,6 Mkr lägre än föregående år och den största
effekten avser avskrivningar inom fastighetsbeståndet. Positiv resultatpåverkan
beroende på försenad aktivering av godsterminal.
K ommunens skatteintäkter inklusive slutskatteavräkning uppgår till 226,2 Mkr vilket
är 6,4 Mkr högre än samma period 2020. Resultatet påverkas av en stärkt negativ
slutskatteavräkning för 2020 och med en positiv slutskatteavräkning för 2021 där den
totala resultateffekten för perioden uppgår till 5,0 Mkr.
De generella statsbidragen är 4,8 Mkr högre i förhållande till föregående år och beror
främst på fortsatt satsning avseende de välfärdsrniljarder som beslutats om för
perioden 2021-2023.
Prognosen för årets resultat ligger på 18,9 Mkr för helåret där en prognostiserad
realisationsvinst om 6,0 Mkr bedöms påverka resultatet.
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1 Förvaltningsberättelse
1.1 God ekonomisk hushållning
Nordmalings kommun har i ekonomistyrningspolicy fastställt finansiella mål som ska indikera god
ekonomisk hushållning. Målen är både kort- och långsiktiga och utgår både från resultat- och
balansräkningen.
För att säkerställa kvalitet i verksamheterna, att rätt välfärd levereras till kommunmedborgarna, mäts
verksamheternas måluppfyllelse i ett styrkort och sektorernas sammanvägda måluppfyllelse svarar upp
mot kommunfullmäktiges verksamhetsmål. Uppföljning av fullmäktigemålen presenteras i slutet av
förvaltnings berätte Isen.
I budget 2021 är resultatmålet fastställt 2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Starka
resultat är en förutsättning för att Nordmalings kommun ska kunna säkerställa sitt framtida åtagande
som investeringsbehov och förändrade verksamhetsbehov.
De finansiella nyckeltalen avseende redovisningsperioden visar att Nordmalings kommun sakta stärker
sin ekonomi. En fortsatt stark resultatbild bidrar till att det egna kapitalet stärks och att periodens
investeringar finansieras helt med eget kassaflöde.
Resultatet för perioden är positivt och uppgår till 21,0 Mkr. Periodens resultat påverkas främst av en
stark finansförvaltning där skatteintäkterna och de generella statsbidragen är 7 ,9 Mkr högre än
budgeterat. Prognosen över slutskatteavräkning 2020 samt 2021 påverkar resultatet med 5,0 Mkr.
Verksamhetens nettokostnader uppgår till 322,7 Mkr vilket är 8,5 Mkr lägre än föregående år.
Nettokostnaden är även 6,3 Mkr lägre än budgeterat för perioden.
Verksamhetens kostnader har sänkts med 11,7 Mkr mellan åren samtidigt som verksamhetens intäkter
sjunkit med 3,2 Mkr. Av förändringen av verksamhetens kostnader och intäkter står
verksamhetsövergång avseende VA och renhållning till Nordva AB för 12,8 Mkr.
Soliditeten har stärkts j ämfört med 2020-1 2-31 med anledning av stark resultatutveckling. Soliditeten
ligger på 40,6% och bedöms ligga på 40,3 % per 2021-12-31. På grund av ett starkt resultat i
kombination med låg investeringstakt under året planeras amortering under hösten 202 1.
De finansiella målen som indikerar god ekonomisk hushållning över tid synliggörs nedan.

Resultatavvikelse (Mkr)
Soliditet
Soliditet inkl.
pensionsförpliktelser
Nettolåneskuldsförändring

6,0
40,6
%
2,6 %

-2, 7
40,3 %

-12,6
36,0%

2, 1 %

-3,2%

73%

35%

29%

Resultatets andel av skatteintäkter ocb statsbidrag ska
uppgå till minst 2 %.
Programmens resultatavvikelse ska vara >0
Kommunens soliditet ska uppgå till minst 40 %.
Soliditet inkl. pensionsförpliktelse ska årligen förbättras
ocb långsiktigt uppgå till minst 10 %.
Nettolåneskulden ska inte öka, d.v.s. kommunens
investeringar ska finansieras med egna medel för att i
_(öi;sta band amortera på den kommunala låneskulden.
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Resultat
I budget 2021 har fullmäktige fastställt att resultat ska uppgå till 9,7 Mkr för att motsvara ett resultatmål
om 2,0 procent. Nordmalings kommun visar per 2021-08-3 l ett positivt resultat på 2 1,0 Mkr vilket är
betydligt starkare än budgeterat.
Jämfört med samma period 2020 har resultatet stärkts med 19,8 Mkr. Skatteintäkter och generella
statsbidrag ökar med 11,2 Mkr jämfört med 2020 medan verksamhetens nettokostnader minskar med
8,6 Mkr jämfört med samma pe1iod föregående år.
Programmens resultatavvikelse för redovisningspe1ioden är positivt med 6,0 Mkr. Dock finns
fo1tfarande verksamhetsområden med kraftiga budgetunderskott vilket är oroväckande för den fo1tsatta
resultatutvecklingen. Högre kostnader prognostiseras inom den pedagogiska verksamheten samt inom
samhällsbyggnadssektorn under hösten.
Verksamhetens intäkter minskar med 3,1 Mkr mellan perioderna. Av intäktsminskningen bedöms
verksamhetsövergång gällande VA och renhållning stå för 12,8 Mkr av intäktsminskningen. I praktiken
ökar dock intäkterna för den kvarvarande verksamheten och förklaras främst genom en ökning av
externa bidrag. Externa bidrag ökar med 8,8 Mkr jämfört med föregående år och förklaras främst genom
ökade bidrag från Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen samt Skolverket.
Verksamhetens kostnader minskar med 11,7 Mkr j ämfört med samma period 2020. Av
kostnadsminskningen bedöms verksamhetsövergång gällande VA och renhållning stå för 12,8 Mkr.
Personalkostnaderna inklusive pensionskostnader är för perioden 1,2 Mkr lägre än samma period 2020.
Löner arbetad tid är 0,4 Mkr lägre jämfört med föregående år.
Löner avseende ej arbetad tid ökar med 1,6 Mkr mellan åren där kostnaderna för sjuklöner ökar med
2,3 Mkr mellan åren. Dock redovisades återbetalning av utbetalda sjuklöner för perioden april- juli 2020
som en negativ kostnad vilket försvårar jämförelsen. Återbetalningen för perioden april-juli 2020
minskade kostnaderna med 2,6 Mkr. Bedömningen är att kostnaderna för sjuklöner minskar marginellt.
Kommunens pensionskostnader ökar med 1,3 Mkr inklusive löneskatt mellan åren och avser både den
avgiftsbestämda ålderspensionen samt förändrad pensionsavsättning.
Kostnaderna för köp av huvudverksamhet minskar med 3,9 Mkr mellan åren där den största
minskningen beror på verksamhetsövergång gällande avfallshantering, Vidare minskar kostnaderna för
köp av huvud verksamhet inom utbildningssektorn beroende på minskat köp av utbildningsplatser inom
grundskolan samtidigt som kostnaderna ökar i samma utsträckning inom social sektor beroende på
ökade placeringskostnader inom IFO.
Avskrivningarna för perioden är 1,6 Mkr lägre än föregående år och den största effekten avser
avskrivningar inom fastighetsbeståndet. Positiv resultatpåverkan beroende på försenad aktivering av
godsterminal.
Kommunens skatteintäkter inklusive slutskatteavräkning uppgår till 226,2 Mkr vilket är 6,4 Mkr högre
än samma peri od 2020. Resultatet påverkas av en stärkt negativ slutskatteavräkning för 2020 och med
en positiv slutskatteavräkning för 2021 där den totala resultateffekten för perioden uppgår till 5,0 Mkr.
De generella statsbidragen är 4,8 Mkr högre i förhållande till föregående år och beror främst på fortsatt
satsning avseende de välfärdsmiljarder som beslutats om för perioden 2021-2023.
Prognosen för årets resultat ligger på 18,9 Mkr för helåret där en prognostiserad realisationsvinst om
6,0 Mkr bedöms påverka resultatet.
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Arets koncernresultat
I koncernens resultat ingår förutom Nordmalings kommun de helägda dotterbolagen Nordmalingshus
AB samt Nordva AB. Nordmalingshus AB redovisar ett resultat på 2,2 Mkr medan Nordva AB redovisar
ett resultat -1,4 Mkr för redovisningsperioden. Koncernresultatet för p erioden är positivt med 21,8 Mkr

Intäkter och kostnader
En förntsättning för god ekonomisk hushållning är att styra ekonomin så att intäkter överskrider
kostnader. Ett sätt att belysa detta förhållande är att titta på utvecklingen av verksamhetens nettokostnad
i järnrorelse med skatteintäkter och statsbidrag. Det är inte god ekonomisk hushållning eller långsiktigt
hållbart att nettokostnaden har en högre ökningstakt än skatteintäkter och statsbidrag.
7,0%
6,0%

3,0%
2,0%

-2,0%

-3,0%
-4,0%

-

Verksamhetens nettokostnad

-

skatteintäkter och statsbidrag

Figuren ovan visar att verksamhetens nettokostnader har minskat med -2,6 procentjärnrort med samma
period föregående år samtidigt som skatteintäkter och statsbidrag ökat 3,4 procent.
Nettokostnadsminskningen är dock påverkad av effekten förändrad semesterlöneskuld.
Dock är effekten av minskade nettokostnader i kombination med stärkta skatteintäkter en forntsättning
för stärkta resultatnivåer.
Beslut om resultatstärkande åtgärder har fattats och verkställande av dessa har till viss del realiserats
även om mycket anpassning återstår för att nå en hållbar stärkt resultatnivå.
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Soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsuhy mme och visar hur stor del
av de totala tillgångarna som kommunen eller koncernen finansierat med egna medel. För att stärka
soliditeten ska låneskulden sänkas och/eller positiva resultat uppnås. Kommunens soliditet per 202 1-083 1 är 40,6 procent vilket gör att det finans iella målet om att soliditeten ska överstiga 40 procent uppnås.
Soliditeten har stärkts med anledning av den stärkta resultatnivån under 2020 samt 202 1.
Soliditeten på koncern.nivå uppgår per 2021-08-31 till 34,3 procent. På koncernivå har Nordmalingshus
AB årligt amorteringskrav motsvarande avskrivningsnivå.
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35,00%
30,00%

~

25,00%
20,00%
15,00%
10,00%

5,00%
0,00%
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Koncernen

Soliditeten inklusive pensionsförpliktelse
Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser är per 2021-08-31 , 2,6 procent att j ämföra med årsskiftet där
den låg på -3,2 procent. Måttet har försvagats under de senaste åren på grund av svaga resultat och ökad
skuldsättning men från och med 2020 syn liggörs en viss förstärkning.
Målet är att soliditeten inklus ive pensionsförpliktelser årligen ska förbättras och långsiktigt uppgå till
minst 10 procent. Bedömningen är att målet bör kunna realiseras under 2024 utifrån beslutad budget och
plan.

Nettolåneskuldsförändring
Nettolåneskulden mäts som skillnaden mellan lån hos kreditinstitut och andelar p lus banktillgångar.
Förändringen indikerar antingen att skuldsättningen ökat eller att kassan stärkts. Årets förändring på 73
procent beror på kraftigt stärkt kassa med anledning av stärkt resultat samt försäljning av
anläggningstillgångar.
Stora svängningar i måttet gör att analysen av nettolåneskuldsförändringen alltid bör beakta genomförda
amorteringar och investeringsnivå när det primära målet med måttet är att bedöma hw- stor andel av
investeringar som finansierats med eget kassaflöde. Det stärkta likviditetsläget skapar förutsättningar
för högre egenfinansiering av planerade investeringar.
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Finansiering
För att begränsa refinansieringsrisken fastställer kommunens finanspolicy att inte mer än 50 procent av
lånestocken får förfalla inom en rnllande 12-månaders period. 28 procent av koncernens kreditförfall
sker inom närmaste året. Den genomsnittliga kapitalbindningen bör ej heller understiga två år.
Snittkredittiden på koncernens låneportfölj är i dagsläget 2,9 år och enbart kommunen 2,4 procent.
I syfte att begränsa räntekänsligheten och resultateffekten över tiden ska maximalt 50 procent av
räntebindningen förfalla inom 12 månader. Drygt 39 procent av ränteförfallen sker inom näimsta året
för kommunen och 28 procent i ett koncernperspektiv. En ytterligare avgränsning är att den
genomsnittligt volymvägda räntebindningstiden bör vara mellan 2 år och 4 år. Snitträntebindningen på
totala portföljen är idag 2,33 år på koncernnivå och 2, l år avseende kommunens lånestock.
Snitträntan för koncernen (sedan 2020-12-31) är 0,58 procent på den utestående nettoskulden på
224 018 000 kr. För kommunen är snitträntan under året 0,76 procent på den utestående låneskulden på
112 300 000 kr.

Kassalikviditet
Kassalikviditeten som är ett mått på kortsiktig betalningsfönnåga bör ligga på minst I 00 procent. Är
kassalikviditeten lägre kan kommunen behöva göra sig av med långfristiga tillgångar eller ta lån för att
kunna betala sina kortfristiga skulder. Kommunens kassalikviditet per 2021-08-3 1 är 136,8 procent
vilket är en förbättring jämfört med 2020-12-31 år då måttet var 88,7 procent..
Nordmalings kommun har behov av en god likviditetsplanering dels beroende på att man köper samtliga
utbildningsplatser för gymnasieskolan men även på grund av tunga investeringar de närmsta åren. Under
mars samt oktober sker stor påfrestning på likviditeten i samband med att gymnasieplatserna samt den
avgiftsbestämda pensionen ska betalas.
Kommunens likviditet har stärkts dels genom den höga resultatnivån och dels genom försäljning av
anläggningstillgångar till dotterbolaget Nordva AB. Den koncerninterna försäijningen har dock
inneburit att koncernens låneskuld ökat.
Med anledning av det stärkta likviditetsläget jämfört med årsskiftet 2020 kommer amortering om
10 Mkr att realiseras under september 2021.
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1.2 Balanskravsresultat
Kommunallagens krav på ekonomi i balans innebär i ko1ihet att kommuner och regioner inte får
budgetera för ett negativt resultat, och uppstår ett sådant resultat ska det återställas under de närmaste
följande tre åren. I förva ltningsberättelsen ska förklaringar till hur ett negativt resultat kommer att
regleras anges.
Nordmalings kommun budgeterar för ett resultat på 2,0 procent av skatteintäkter och statsbidrag.
Balanskravsresultatet exkluderar kostnader och intäkter som inte hänförs till den egentliga driften.
Prognosen över 2021 års resultat uppgår till 18,9 Mkr. Prognosen över resultat efter
balanskravsjusteringar uppgår till 12,9 Mkr och innebär således att de negativa resultaten från 2018 och
20 19 återställs med 12,9 Mkr. Kvarvarande negativt resultat att återställa enligt sammanställning nedan
är då -0,5 Mkr avseende 2019 års negativa resultat.

Mkr

Årets resultat enligt
resultaträkningen
Realisationsvinster
Realisationsvinster enligt
undantagsmöj Iighet
Realisationsförluster enligt
undantagsmöj lighet
Orealiserade vinster och förluster i
värdepapper
Återföring av orealiserade vinster och
förluster i värdepapper
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar
Reservering av medel t1ll
resultatutjämningsreserv
Användning av medel från
resultatutjämningsreserv

Årets balanskravsresultat

Prognos 2021

2020

18,9

6,6

6,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 l

0,0

12,9

6,6

0,0

0,0

0,0

l

0,0

6,6

10
Nordmalings kommun har från 2018 och 2019 ett ingående ackumulerat negativt balanskravsresultat på
-13,4 Mkr att återställa. Plan för återställande har beslutats i budget 2021, plan 2022-2023 och håller
prognosen över balanskravsresultat 2021 återstår -0,5 Mkr att återställa senast 2022.
Tabellen nedan synliggör återstående återställningskrav samt tidplan för när detta senast ska vara
genomfört.

Mkr

IB ackumulerade ej återställda
negativa resultat
- Varav från 2018
- Varav från 2019
Årets balanskravsresultat enligt
balanskravsutredningen
UB ackumulerade negativa resultat
att återställa inom tre år
UB ackumulerade ej återställda
negativa resultat
Varav från år 2018, återställs senast
2021
- Varav från år 2019, återställs senast
2022

Prognos 2021

2020

-13,4

-20,0

-3,7
-9,7
12,9

10,3
-9,7

-0,5

-13,4

6,6

-13,4
0,0

-3,7

-0,5

-9,7
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1.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Kommunens samlade borgensåtagande per 202 1-08-3 1 uppgår t ill 11 1,7 Mkr vilket till största del består
av borgen till dotterbolagen Nordmalingshus AB samt Nordmalings vatten och avfall AB. Åtagandet
har ökat med 30,0 Mkr sedan 2020-1 2-31. Det totala borgenslöftet till de kommu nala bolagen up pgår
till 165 Mkr. En omprövning av de kommunala bolagens borgensbehov bör ske i närtid med anledning
av att Nordva AB fortfarande befinner sig i uppstartsfas och på lång sikt bedöms ha stora
investeringsbehov.
E tt omfattande åtagande som kommunen har är de pensioner som intjänats men ännu ej u tbetalats. Det
totala pensionsåtagandet består av tre delar, ansvarsförbindelse, kortfristig skuld och avsättning. Den
största delen utgörs av den så kallade ansvarsförbindelsen som l igger utanför balansräkningen och avser
pensioner intjänade till och med 1997-1 2 -31.
Nord malings kommuns totala pensionsåtagande per 2021-08-31 uppgår till 173,3 Mkr inklusive
löneskatt där 158,9 Mkr u tgörs av ansvarsförbindelse, 3,8 Mkr avsättning samt 10,6 Mkr kortfristig
skuld. Kommunen kommer under 202 1 inte betala av någon del i förtid avseende ansvarsförbindelsen.
Periodens ordinarie utbetalningar avseende ansvarsförbindelsen uppgår till 4,8 Mkr plus löneskatt.
Värderingen av den kortfristiga skulden per 2021 -08-3 1 baseras på pensionsskuldsberäkningen per
202 1-08-31.
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1.4 Väsentliga personalförhållanden
Arbetad tid och frånvaro
Årsarbeta,·e
Sektor omsorg
Sektor utbildning
Gemensam service
Sektor samhällsbyggnad
Total

Antalet årsarbetare har minskat något sedan årsskiftet och förändringen synliggörs i respektive sektor.
Sektor omsorg han minskat antalet anställda med tre årsarbetare sedan årsskiftet vilket är ett led i den
omställning sektorn bed1iver.
Barn- och utbildning ökar antalet årsarbetare sedan årsskiftet. Gemensam service är i princip
oförändrade när antalet extratjänster inom arbetsmarknadsenheten är oförändrat.
Vidare har mindre minskning skett inom samhällsbyggnadssektorn beroende på verksamhetsövergång
till Vakin.

Anställda per anställnings- och avlöningsform och kön
Tillsvidareanstllda
Visstidsanställda
Total

Åldersfördelning
Medelåldern bland tillsvidareanställda är 2021-08-31, 46,9 år. Medelåldern för män är 44,4 år och 47,4
år för kvinnor.
Jämföti med årskiftet är förhållandena i p1incip oförändrade.

Sysselsättningsgrad
Medelsysselsättningsgraden bland tillsvidareanställda är per 2021 -08-31,
90,4 procent.
Medelsysselsättningsgraden är 94,3 procent för män och 89 ,6 procent för kvinnor per 2021-08-31.
Jämfört med 2020-12-31 har medelsysselsättningsgraden minskat något bland män samtidigt som den
ökat hos kvinnor.
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Okompenserad mer- och övertid

Timmar

Skuld (kr)

5 756

Timmar

I 491 245

Skuld (kr)

5 784

1 395 261

Ej uttagen semester

Dagar

Skuld (kr)

7 623

Dagar

9 293 845

Skuld (kr)

8 363

10 733 746

Sjukfrånvaro
Sammanställningen omfattar samtliga arbetstagare som under året haft en eller flera anställningar
oavsett anställningsform. Även timavlönade, så kallade springvikarier ingår i beräkningen.
Med tillgänglig arbetstid avses den arbetade tiden samt tid med tjänstledigheter med bibehållen lön
enligt avtal eller annan av arbetsgivaren avlönad ledighet. Övriga tjänstledigheter som
sh1dieledigheter, vård av barn, pröva annat arbete, starta företag etcetera ingår ej

Sjukfrånvaro fördelat på kön

Kvinnor
Män
Kommunen

4,16
7,36 l

4,53
7,58

Sjukfrånvaron inom Nordmalings kommun ligger på 7,36%. Sjukfrånvaron är högst bland de kvinnliga
medarbetarna med 8,20 % aug 202 1. Sjukfrånvaron har minskat något jämfört med årsskiftet där ett
försiktigt antagande kan vara att den allmänna smittspridningen minskar.

Sjukfrånvaro fördelat på åldersgrupp

<29år
30-49år
SOår>

Kommunen

Sjukfrånvaron för mätperioden 2021 är störst bland åldersgruppen 50 år och äldre. Denna ålderskategori
har även ökat något sedan årsskiftet. Övriga åldersgrnpper har minskat sin sjukfrånvaro j ämfört med
årsskiftet.

~~~~
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1.5 Den kommunala koncernen
I Nordmalings kommunkoncern ingår de helägda dotterbolagen Nordmalingshus AB samt Nordva AB.
Nordmalingshus tillhandahåller allmännyttiga lägenheter och Nordva AB är anläggningsbolaget som
äger och ansvarar för driften av del allmän na vatten- och avloppsan\äggningen samt ansvarar för
kommunens renhållningsuppdrag.
I Nordmalings kommun tillämpas även LOV, Lag om valfrihetssystem där främst ordinärt boende är
föremål för konkurrensutsättning. Dessa uppdrag sköts då delvis av privata utförare.
En övergripande organisationsöversikt presenteras nedan.

Rnision

Myndighetsnämnd

Valnämnd

Barn- ochutbildningsutskottet

Sociala utskottet

Allmänna
utskottet
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1.6 Förväntad utveckling
Nordmalings kommun har genom kraftiga besparingsåtgärder skapat forntsättningar för en stärkt
ekonomi. Uppräkningsfaktorerna för 2021 och 2022 är enligt prognos gynnsamma och skapar
forntsättningar för starka resultat. Prognosen för 2023-2024 mattas av något vilket inte ger Nordmalings
kommun utrymme för större satsningar i ett kort perspektiv. Fullmäktige har dock stärkt
resultatambitionen jämfört med de senaste åren vilket gör att den kommunala ekonomin bättre tål
påfrestningar.
Viktiga framgångsfaktorer för ett ökat skatteunderlag är bland annat sysselsättning i samhället samt
löneutveckling. Den totala arbetslösheten aug -2 1 i Nordmalings kommun är 6,8% jämfört med 5,4 % i
länet. Kommunens sysselsättningsfrämjande åtgärder är nödvändiga för att skapa förutsättningar för de
som står långt ifrån arbetsmarknadens förfogande.
För Nordmalings kommun är befolkningsutvecklingen och befolkningssammansättningen viktiga delar
som över tid både påverkar kommunens intäkter och kostnader. Kommunens befolkningsutveckling har
varit positiv de senaste åren även om ökningen ej motsvarar kommunfullmäktiges målbild.
Nordmalings kommuns befolkningsprognos indikerar vilka utmaningar kommunen kommer ställas för
i framtiden. Kommunens befolkningssammansättning kommer att bestå av en högre andel äldre och
lägre andel i förvärvsarbetande ålder om ingen befolkningstillväxt sker. En utmaning med ett ogynnsamt
förhållande i den så kallade demografiska försörjningskvoten kan på sikt innebära ett ökat
välfärdsuppdrag som blir kraftigt underfinansierat.
Per 2021-08-31 är antalet invånare i kommunen 7 093 invånare vilket är en minskning med 15 invånare
jämfört med utgången av 2020.
En viktig parameter för ökad befolkning är tillgången på attraktiva bostäder. Nordmalingshus AB och
övriga privata fastighets bolag upplever bra efterfrågan på lägenheter samtidigt som vakansgraden är låg.
Nyproduktion sker om än i låg takt. Kommunen har under de senaste åren sålt ett ytterligare antal
havsnära tomter. Intresse finns från externa aktörer att exploatera havsnära mark för bostadsproduktion.
Nordmalings kommun investeringsverksamhet har de senaste åren varit omfattande och främst har
byggandet av en godsterminal med öppen tenninallösning varit def projekt som t~git resurs i anspråk.
Anläggningen är klar för verksamhet och driftentreprenör ansvarar för driften. Anläggningen förväntas
bidra till positiv utveckling gällande näringslivsetableringar.
Under hösten 2021 kommer investeringen av ny förskola intensifieras. Målbilden för färdigställande är
första halvåret 2023. Den starka resultatutvecklingen möjliggör att kommunens investeringar i allt större
utsträckning kan finansieras med egna medel.
För att möta framtidens efterfrågan gällande mark och exploatering kommer kommunen att inom en
snar framtid att behöva revidera nuvarande översiktsplan. Det är en process som bedöms ta minst 12
månader att genomföra. Startdatum finns för närvarande inte för processen. En utmaning för
Nordmalings kommun är tillgången på strategiska markområden. Med anledning av detta har
fullmäktige beslutat om investeringsmedel i budget 2022, plan 2023 -2024.
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1.7 Händelser av väsentlig betydelse
Periodens verksamhet och förutsättningar har till stor del fortsatt präglats av den omfattande pandemin.
Verksamheten har under året bed1ivits utifrån de övergripande nationella råden.
Från och med 1/1 -2021 bedrivs kommunens VA- samt avfallsverksamhet i bolagsform i det kommunala
dotterbolaget Nordva AB. Nordmalings kommun har per 1/1-2021 sålt samtliga av VA-kollektivets
anläggningstillgångar till Nordva. Nordva köper driften av VA/renhållning från V AKIN AB.
Kommunfullmäktige beslutade under sommaren 2021 att förvärva fastigheten Rödviken 2 i syfte att
utveckla Nordmalings camping och kommunens turistnäring. Formellt övertagande sker per 2021-1001.
Vidare har Kommunfullmäktige även beslutat att sälja industrifastigheten Mården 12. Ägaröverlåtelsen
sker per 2021-11-0 l. Bägge dessa fastighetsrelaterade händelser är att beh·akta som av väsentlig
betydelse när det bägge fastigheterna innebär ett stort långsiktigt åtagande.
Utifrån kommunens nya vision som fastställdes under 2020 så har fullmäktige beslutat nya övergripande
strategiska mål som ska implementeras i verksamheten. Utifrån budget 2022 så finns dessa mål ej med
i beaktande vilket innebär att från och med budget 2023 så bedöms en tydligare koppling mellan mål
och medel tydliggöras.

1.8 Kommunfullmäktiges övergripande mål
För att mäta välfärdsuppdraget har kommunfullmäktige fastställt en vision, formulerat inriktning samt
verksamhetsmässiga perspektivmål som ska vara framåtriktade för att visa vad som ska åstadkommas.
Målen ska vara relevanta, de ska kunna mätas och följas upp och förhoppningsvis kunna leda till
förbättrade resultat för m edborgarna i Nordmalings kommun.
För att följa upp och mäta målen använder Nordmalings kommun metoden balanserat styrkort. En
grundide i ett styrkortarbete är att genom regelbundna mätningar skapa möjlighet till ständiga
förbättringar.
Verksamhetsmålen i styrkorten är uppdelade i fyra områden. Medborgare och ekonomi avser
kommunens externa relationer. De perspektiven rör hur medborgarna upplever kommunens kvalitet och
hur förvaltningen av skattebetalarnas pengar fungerar. Processer/utveckling samt medarbetare avser
kommunens interna relationer. De perspektiven rör förbättringspotential i arbetssätt och hur vi på bästa
sätt ger rätt förutsättningar till vår personal att utföra sitt uppdrag.
Måluppfyllelsen avseende fullmäktigemålen baseras på resultatet av de nedbrutna målen till respektive
sektors nivå.

Måluppföljning
Uppföljning av kommunfullmäktiges mål i fastställd budget 2021 sker i fonn av styrkort. Bedömning
görs utifrån följande färgkodning .
.. m!let l.'PP~>Ut
• målet d~h-is uppfyllt

■

.. m!lct ej uppfyllt
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Perspektiv
Medborgarnytta

I de kommunjämförelser som görs ska
värdena förbättras jämfört med
föregående år.

Ekonomi i balans

Från Skolinspektionens enkät till
vårdnadshavare inom grundskola och
fritidshem VT2020 kan man utläsa en
generell ökad nöjdhet mot 2018. Ingen
mätning VT 2021. Man ser även en
mindre förbättring kring föräldrars
upplevelse av sitt barns studiero under
lektioner.
Sociala sektorns undersökningar visar
på starka resultat. Nationell
brukarundersökning visar goda resultat
avseende inflytande, bemötande ocb
verksamheterna i sin helhet. Resultat av
öppna jämförelser 202 l ej publicerade
ännu.
Kommunens näringslivsranking föll
från plats 48 till plats 65 under 2020
men bedöms ändå ligga på en stark nivå
där kommunen identifierat de områden
som försämrats. Nya resultat
presenteras under hösten 2021
Medborgarundersökning under hösten
2020 visar att kommumnedborgarnas
nöjdhet motsvarar rikets index och 4 1%
av medborgarna kan starkt
rekommendera vänner och bekanta att
flytta till kommunen. Ny
medborgarundersökning genomförs
under hösten 202 l .

Samtliga verksamheter ska årligen i
någon form mäta brnkar- eller
kundupplevelsen av kommunens
tjänster och vidta åtgärder för att
förbättra resultaten.

Samtliga verksamheter har inte mätt
kund- brnkamöjdheten. SCB:s
medborgarnndersökning genomfördes
under hösten 2020. Dock har inte
resultaten analyserats i större
utsträckning. Ny
medborgarundersökning planeras under
hösten 202 I.
Fortsatta starka resultat avseende
övergripande brukarbedömning inom
äldreomsorgen.

Kommunen och Nordmalings Hus ska i
ett samlat perspektiv ha en sådan
ekonomisk stabilitet att de ger
förntsättningar för en framtida
expansion och utveckling av
kommunen.

Kommunen och kommunkoncernens
samlade finansiella status bedöms i
dagsläget vara i behov av en
förstärkning inför framtidens
utmaningar. Samtliga av
Kommunfullmäktiges finansiella mål
prognostiseras ej uppnås för 2021 även
om måluppfyllelsen stärkts avseende
resultat och nettolåneskuldsförändring.
Koncernskuldsättningen är dock
förhållandevis låg i förhållande till riket
även om kommunkoncernens
skuldsättning ökat under 2021.
Nytt finansiellt mål avseende
koncernens skuldsättning bör beslutas
under 2021 med anledning att
ytterligare dotterbolag inkluderas i
kommunkoncernen från och med 202101-0 I. I dagslägen finns en osäkerhet
kring det nya bolagets behov av
långsiktig skuldsättning. Årlig
amortering av koncernskuld sker utifrån
ägardirektiv avseende Nordmalingshus
AB
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Perspektiv

Effektiv verksamhet och
utveckling

God ekonomistyrning med resultat
motsvarande minst 2 procent av
tilldelade skattemedel.

Resultatet för perioden är positivt och
uppgår till 21,0 Mkr vilket överskrider
resultatmålet. Prognos över årets
resultat indikerar även fortsatt stark
resultatbild.

Samtliga verksamheters kostnader ska
harmonisera med jämförbara
kommuner med liknande struktur.

Vid jämförelse med andra kommuner
konstateras att Nordmalings kommun
har ett kostnadsläge som inte
harmoniserar med förväntad
kostnadsnivå inom ett flertal
verksamhetsområden. Dessa
verksamhetsområden avser främst
äldreomsorg samt individ- och
familjeomsorg.
Tydligare prioriteringar och
verkställande av politiskt fattade beslut
innebär att kostnaderna inom dessa
områden är på väg nedåt vilket
synliggörs utifrån statistik från Kolada.
Samtidigt finns verksamhetsområden
inom kommunen där kostnadsläget
ligger under förväntad och jämförbar
nivå. I dessa fall beror det på effektiv
verksam.het.

Skapa fömtsättningar för
nyföretagande, bättre lokalt
företagsklimat och företagsservice,
marknadsutvidgning samt
marknadsföring och profilering av
Nordmaling.

Utveckling av verksamhets- och
kvalitetsprocesser.

•

Nordmalings kommun tappar i
näringslivsranking jämfört med
föregående år. Kommunen tappar 17
placetingar och når för 2020 plats 65
men resultatet är inte alls alarmerande.
En första analys kring den försämrade
rank.ingen är att tappet bedöms bero på
omvärldens inställning till företagande,
kommunens inställning och bemötande
avseende företagande samt delar som
berör offentlig sektor som
upphandlande myndighet. Ny
näringslivsranking presenteras under
hösten 202 1.
Kommunen har under rådande pandemi
arbetat aktivt och utökad
stödfunktionen till det lokala
näringslivet för att minska de negativa
effekterna av rådande pandemi.
Därtill har arbetet fortsatt med
färdigställande av godsterminalen för
att möjliggöra företagande och framtida
etableringar som kommer till del för
hela arbetsmarknadsregionen. Intresset
för företagsetab leringar i Nordmalings
kommun har ökat i närtid med flera
markförsäljningar avseende
industrimark. Detta bedöms som en
effekt av godsterminalens möjligheter.
Verksamhetsplan med tydligare fokus
för ökad måluppföljning fastställd.
Prioriterade utvecklingsornråden
implementeras som en del i
verksamhetsstyrningen. Under året har
omfattande digitaliseringsarbete pågått
genom dels utbildningsinsats,
implementering av e-tjänster. Utifrån
pandernipåverkan har fortsatt
anpassning till förändrade arbetssätt och
processer varit nödvändiga.
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Perspektiv

e
Utifrån pandemipåverkan har dock
ytterligare kvalitets- och
utvecklingsarbete blivit
bortprioriterade.

Nordmaling växer med 75 personer per
år.

Attraktiv arbetsgivare

Attraktiva och hälsofrämjande
arbetsplatser.

Ledarskap som skapar förutsättningar
för goda resultat.

Engagerade medarbetare med rätt
kompetens.

•

Målet nås inte avseende T 2 och
prognosen över befolkningsökningen
för helåret bedöms inte heller uppnås.
Invånarantalet per 31 augusti 2021
uppgår till 7 093 invånare vilket innebär
en minskning med 15 invånare sedan
årsskiftet. Med de nya
fullrnäktigemålen så sänks målbilden
för den årliga befolkningsökningen till
en ökning på 50 invånare per år för att
befolkningsmängden år 2031 ska uppgå
till 7 550 invånare.
Medarbetarenkät genomförd under
hösten 2020. Överlag stärkta resultat
jämfört med medarbetarenkät 2018
Fortsatt hög sjukfrånvaro vilket
synliggörs i förvaltningsberättelsen där
bedömningen är den fortsatt höga nivå
beror på restriktioner avseende Covid19. Fortsatta satsningar på
friskvårdsaktiviteter har bedrivits under
året och överlag positiv arbetsmiljö där
många upplever möjligheten att påverka
sin arbetsplats. Beslut om utökade
friskvårdsaktiviteter till och med 2022.
Utvecklingsarbete i samarbete med
Sund arbetsliv bedrivs under 2021 i
med syfte att stärka friskhetsfaktorer
och långsiktigt stärka arbetsmilj ön .
Medarbetarenkät genomförd hösten
2020 indikerar goda ledarskapsindex.
Ett fortsatt utvecklingsområde är
måluppföljning. Ledarskapsutbildning
bedrivs för nya chefer inom
Nordmalings kommun.
Kartläggning visar att verksamheterna
med behörighetskrav har hög
behörighetsgrad. Nordmalings
kommuns medarbetare är engagerade
och deltar i hög grad i det systematiska
utvecklingsarbetet. Stora
kompetensutvecklingsinsatser har skett
inom främst skolan. God egen
försörjn ing av speciallärare och
specialpedagoger inom organisationen.
Nordmalings kommun har tillsammans
med Region Västerbotten genomfört
digital kompetensutveckling för att
möta framtidens krav. Ledarutbildning
för nya chefer i Nordmalings kommun
bedrivs tillsammans med
kranskommunerna i Umeåregionen.

~~-~~
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2 Ekonomisk uppföljning
2.1 Resultaträkning
Löpande prisnivå, Mkr

Not

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

2
3

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella kostnader
Extraordinära poster (netto)

PERIODENS RESULTAT

4
5

6
7

8

56.2

59,4

- 367,3
- 11,6
-322,7

- 377,3
- 13,3
-33 1,2

226,2
11 8,0
2 1,5

0,2
- 0,7
2 1,0
0,0
2 1.0

66,3
-541 , l

87,6

82,2

-1 7,6
-492,4

-564,5
- 18,2
-495 ,1

- 387,6
- 16,0
-32 1,4

219,9
113, 1
1,8

33 1,5
172,5
11,6

338,6
176,1
19,6

226,2
11 7,9
22,7

0,3
- 0,9
1,2
0,0

O, l
-2, l
9,6
0,0

0,2
-0,9
18,9
0,0

1,2

9,6

18,9

0,2
· I,I
21,8 '
0,0
I

2 1,8

72,0
- 384,6
- 16,5
-329, I
219,9
113, I
3,9
0,3
- 1,3
2,9
0,0
2,9
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2.2 Balansräkning
Not

Löpande prisnivå, Mkr
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Övriga materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

9
10

11

0,0
251 ,4
209,5

16.5 '
25.4
31,2
282,6

0,0
275,4
232,6
17,9
24,9
30,5
305,9

25,4 J
11,2 l
395,4

0,0
388,7
345,9
17,9
24,9
10,2
398,9

2,3
38,8
93,9
135,0

2,5
40,1
64,0
106,6

2,3
41,0
106,7
150,0

2,5
40,2
64,0
106,7

412,5

545,4

505,6

142,1
0,0
6,6
148,7

165,5 I
0,0

158,6
0,0
6,9
165,5

I

0,0
384,2
334,2
24,6

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd med mera
Fordringar
Kassa, bank
Summa omsättningstillgångar

12
13
14

!

SUMMA TILLGÅNGAR

j

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital

15
Balanserat eget kapital
Övrigt eget kapital
Årets resultat

148,7
0,0
21 ,0
169,7

Summa eget kapital
Avsättningar

l

3,8
0,5

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

17
18

SU1\.'l.l'1A EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

19

21 ,8

187,3

l

16
Avsättning pensioner och liknande
Övriga avsättningar

I

!

2,3
0,5

3,8 ,
0.8

2,3
1,9

146,6
97,0

143,7
117,3

255,4
98, 1

226,4
109,7

417,6

412,5

545,4

505,8

499,8 L

450,9 j

413,3

532,6

j
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2.3 Kassaflödesanalys
Löpande prisnivå, Mkr
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Arets resultat
Justering för av- och nedskrivning

Justering för ianspråktagna/gjorda avsättningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkan
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapitalet

2 1,0
11,6
1,5

6,6

0,0
34,1

16,0
1,5 ,

6,9
24,4
-0,6

-0,8

-0,8
39,1 1

29,5

25,3

Ökning (-)/minskning(+) varulager
Ökning (-)/minskning(+) kortfristiga ford1ingar
Ökning (-)/minskning(+) kortfristiga skulder

1,3 I
-20,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

0,2

22,4

20,0
-0,5

0,2
7,6

-1 ,2

2,2

0,0
-0,7
- 12,7

7,1
- 1,4

-18,9

10,0

-13,4

6,3

0,0

0,0
-22,7
0,0

0,0

-10,3
22,8

- 11,5

0 ,0
-22,7

-0,7
0,0

-3,5
1,3

0,2
-0,9
0,0

l

Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
K assaflöde från investeringsverksamheten

11,8

-24,9

-12,2

l

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Finansieringsbidrag
Amortering av långfristig skuld

0,0
6,3
-0,6

20,0
9,3

31 ,1
6,3

Ökning av långfristig skuld
Minskning av långfristig skuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
UTBETALNINGS AV BIDRAG TILL STATLIG
INFRASTRUKTUR

-10,0
-0,5

0,0
-2,8
2,9
0,0

I

I

0,6

0,8
0,0
1,3

-20,6

20,0

-4,8 J
0,0
-3,4 l

9,3
- 14,8
-0,5
-2, I

-2, I
16,7

29,2

0,0

0,0

j

0,0

42,7 I

27,1

Årets kassaflöde

29,9

27,1

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut

64,Q I

36,9 <
64,0 •

1

11,9

J

2},9

J

64,0
1
106,7
,_ .

36,9
64,0

23

2.4 Redovisningsprinciper
Delårsbokslutet är upprättad i enlighet med den nya lagen om kommunal redovisning samt
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning och Sveriges kommuner och landsting (SKL),
vilket bland annat innebär att;
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de kommer att tillgodogöras kommunen och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde.

Skatteintäkter
Skatteintäkten uppstår och redovisas det år då den skattepliktiga inkomsten intjänas. Slutavräkningen
prognostiseras när bokslutet upprättas för inkomståret. Slutavräkningen och de preliminära
skatteinbetalningarna utgör således årets skatteintäkter.
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s cirkulär 21 :3 1 i enlighet med
rekommendation RKR 4.2. Prognosen för den definitiva slutavräkn ingen för 2020 uppgår till -5 18 kr/inv
medan den preliminära slutavräkningen för 2021 uppgår till 755/inv. Prognosen över den definitiva
slutavräkningen 2020 har sedan årsbokslutet 2020 stärkts med l 97kr/inv vilket innebär en
resultatstärkande post på 1,4 Mkr. Prognosen över den positiva slutskatteavräkningen avseende 2021
påverkar periodens resultat med 3,6 Mkr.
Statsbidraget som benämns "Skolmiljarden" redovisas som ett generellt statsbidrag i resultaträkningen
och periodiseras över hela året.

Övriga intäkter
Nordmalings kommun följer RKR R2 vid redovisning av avgifter, bidrag och försäljningsintäkter.
Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar redovisas som en förutbetald
intäkt och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.
Under redovisningsperioden har återsökta investeringsbidrag avseende projektet med godsterrninal samt
bredbandsprojekt redovisats som långfristig skuld.

Avskrivningar
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar sker över den beräknade nyttjandeperioden med
linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av
mark och pågående arbeten görs inga avskrivningar.

Avskrivningstider
Följande avslaivning tillämpas främst:
Maskiner och inventarier 3, 5 och 10 år
Verksamhetsfastigheter, komponenter I O- 80 år
Övriga fastigheter och anläggningar 20,25, 33 och 50 år
Mark Ingen avskrivning
Aktier, andelar etc. Ingen avskrivning
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Komponentredovisning
Nordmalings kommun tillämpar komponentredovisning enligt RKR R 4 när det gäller
verksamhetsfastigheter. Vid komponentutbyte prövas eventuellt utrangerings-/nedskrivningsbehov.
Inget utrangerings-/nedskrivningsbehov har identifierats i samband med komponentutbyte under
redovisningspe1ioden. Däremot har nedskrivningar av värden på inventa1ier belastat resultaträkningen
med 0,1 Mkr.
I samband med byggandet av ny förskola kommer utrangerings-/nedskrivningsbehov föreligga med
anledning av att delar av byggandet kommer avse ombyggnation i befintliga lokaler. Prövning av
nedskrivningsbehov kommer ske under hösten 2021.

Jämförelsestärande poster
Jämförelsestörande poster sän-edovisas i separat not. Som jämförelsestörande betraktas poster som är
sällan förekommande och överstiger 5 Mkr. Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster
vid fastighetsförsäljning samt kostnader och intäkter för tomtförsäljning i samband med
markexploatering som jämförelsestörande. I resultatet för delårsbokslutet 2021 redovisas inga poster
som j ämförelsestörande.

Tillgångar
Anläggningstillgångarna har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet efter avdrag för
planenliga avsktivningar som beräknas utifrån förväntad nyttjandeperiod. För att en aktivering ska ske,
ska värdet uppgå till minst ett halvt prisbasbelopp och den förväntade nyttjandeperioden överstiger h·e
år. Aktivering sker när tillgången i allt väsentligt är färdig för ianspråkstagande. Under
redovisningsperioden har aktivering av bredbandsprojektet Nyåkersbygden skett.
Aktivering av investeringsutgifter avseende om!astningscentral bedöms ske under november 2021.
Nordmalings k01runun tillämpar komponentavskrivningar avseende verksamhetsfastigheter Det innebär
att en anläggningstillgång redovisas som ett antal delkomponenter och inte som ett enskilt objekt.
Omsättningstillgångarna är värderade enligt lägstavärdesprincipen. Per 202 1-08-3 1 har ingen värdering
av lager skett.
Exploateringsfastigheter som är avsedda för försäljning har klassificerats som omsättningstillgång. För
Nordmalings kommun avser detta tomter för bostäder. Nordmalings kommun har under
redovisningsperioden sålt ytterligare en exploaterad tomt på Rödviksberget.

Skulder
Kommande års amortering av långfristig skuld ska enligt princip redovisas som ko1ifristig skuld.
Arno1iering är planerad till september 2021, dock är amorteringsbeloppet ej omfört från långfristig del
till kortfristig del.
Den långfristiga skulden avseende investeringsbidrag har ökat med 6,3 Mkr sedan 2020-1 2-31.
Investeringsbidragen avser byggandet av godsterminal samt bredbandsprojektet Nyåkersbygden.
Den del av investeringsbidrag som avses upplösas under en tolvmånadersperiod redovisas inte som
kortfristig del. För redovisningsperioden har 0,6 Mkr intäktsförts som investeringsbidrag.
Semesterlöneskulder redovisas som en kortfristig skuld och förändringen av semesterlöneskuldjämfört
med 2020-12-31 belastar resultaträkningen.
Lånekostnader hanteras enligt huvudmetoden, d.v.s. de belastar resultatet för den period de uppkommer.
Nordmalings kommun aktiverar inga räntekostnader i samband med investeringsprojekt.
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Pensioner
Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Det innebär att pensionsförmåner
intjänade till och med 1997 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Utbetalning
av intjänad pension belastar resultaträkningen.
Kommunens pensionsåtagande i övrig redovisas på skuldsidan i balansräkningen i form av antingen
avsättning eller kortfristig skuld. Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är
beräknade enligt RIPS.
Pensionsskuld och pensionskostnad avseende redovisningsperioden är bokförda utifrån aktuell prognos
2021-08-3 1. Den del som avser avsatta pensioner för
förtroendevalda är värderad utifrån
pensionsskuldsberäkning 2020-1 2-3 1.

Särredovisade resultatenheter
I räkenskaperna för Nordmalings kommun redovisas bredbandsverksamheten separat. Syftet är att
synliggöra självfinansieringsgraden för verksamheten.
Med särredovisning ges en transparent bild över hur väl taxorna finansierar dessa verksamheter.

Sammanställd redovisning
I den kommunala koncernen ingår bolag där kommunen har minst 20 procent inflytande. Detta innebär
att de bägge helägda dotterbolagen Nordmalingshus AB samt Nordva AB ingår i kommunens
sammanställda redovisning.
Nordva ingår som bolag i kommunkoncernen från och med 2021-01-01 vilket innebär att j ämförelse
med föregående år kan påverkas i koncernsammanställningen.
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2.5 Noter
l öpande prisnivå, Mkr
Not 1 Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter

5,5
Ll ,3

Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag från staten

5,6

5,7 I
30,5
0,0

EU-bidrag
Övriga bidrag

Övriga intäkter
Summa ve1·ksamhetens intäkter

15,0
6,9

j

6,8
74,5
3,5

Lämnade bidrag
Realisationsförluster och utrangeringar
Bo lagsskatt
Övriga kostnader

14,7

i

f

l -8 2021
1
0,0

l

OJ 1
11,6
~ 1 -8 2021

22 1,2
3,6

j

j

l

1-82021 !
65,7
13,8
3,0

Kommunal fastighetsavgift
Bidrag för LSS-utjämning
Kostnadsutjämningsbidrag

18,8
14.1

Regleringsbidrag/avgift
Strukturbidrag
Generella bidrag från staten
Summa generella statsbidrag

1-8 2020
0,0
11,7
1,6
0,0

82,2

72,0

1-8 2021
2 12,3
15,7
5,7
11 ,3

1-8 2020
2 12,2

70,6
2,3
32,0
0 ,3
14,7

74,5
1,9
22,8
0,2

i
I

l
I

15,0
7,5
9,8

I

I

1-8 2020
223,1

18,9
0,0
0,4
2 1,5
384,6

i:8 2021
0,0

1-8 2020
0,0

14,0
1,9

14,9
1,6
0,0

13,3

16,5
!'

3,6
1,4

1-8 2020
223, I
-1 ,8
-1,5

226,2

219,9

221 ,2

-1,5
219,9 •

1-s 2021

1-8 2020
64,7

I

1-8 2020

65,7

64,7

11 ,l
2,6

13,8 1

11 , 1

3 ,0

2,6

20,2
5,3

18.8
14,1
2,0

2, l
7,2

I

113,1

i - HIQ1L
-'1

0,0
0,1

0,0
0, 6
22,1
387 6

377,3

2,0 ;
0,5 J
111,9
')

18,9
0,0

-1,8

·14 1

226:2

20,1
0,2

0,0
20,6

1 67,,,2

Summa skatteintäkter
Not 5 Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag

1

0,0
0,0
20,6

10,2
1,3

210,8

'

3,8
19,8
0,3 ,

Preliminär slutavräkning innevarande år
S lutavräkningsdifferens föregående år

0,0
1,0

~

- ,..) I

1-8 2020

Lokal och markytor
Övriga tjänster
Kostnader räkenskapsrevision

Not 4 Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt

0,2

0,0
2,6
0,2

59,4 '•

Bränsle, energi och vatten
Köp av huvudverksamhet

Ned/uppskrivningar
Summa verksamhetens kostnader

20,0
21,5

5612

2,8
7,7
70,6

Not 3 Avskrivningar
Avskrivning immateriella tillgångar
Avskrivningar av byggnader och anläggningar
Avskrivning maskiner

20,0
30,5
0,0

0,0
0,7

211,3
15,7 '

Summa verksamhetens kostnader

4,4
23,2

?

i-82Ö21

Not 2 Verksamhetens kostnader
Löner och sociala avgifter
Pensionskostnader
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial

5,2
23 ,0

2,6
0,2
0,0
0,0

2,3
0,2

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster
Exploateringsintäkter

23,8
5,7
21,5
0,0

"lfflY''

1-8 2020

I

0 ,5
_1179 ,

El_

20,2
5,3

2, 1
7,2
113,1
1-8 2020
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löpande prisnivå, Mkr
Not 6 Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter

0,0
0,2

0, 1
0,2

0,0
0,2

0,2

0,3

0,2

1-82021
0,6
0, 1

1-8 2020
0,8
0, 1

1-8 2021
1,0
0, 1

0,7

0,9

l ,l

l-8 2021
0,0
0,0
0,0

1-8 2020
0,0
0,0

1-8 2021
0,0
0,0

1-8 2020
0,0
0,0

0,0

00

0,0

2021-08-31

2020-12-31

2021-08-31

2020-12-3 l

0,2
0,0
5

0,2
-0,2
0,0
5

0,2
-0,2
0,0
5

0,2
-0,2
0,0
5

Program varu Iicenser
Redovisat värde vid årets bö1jan
Investeringar
Avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut

2021-08-31
0,0
0,0
0,0
0 ,0

2020-12-31
0,0
0,0
0,0
0,0

202i-0s-3t

0,0

2020-12-31
0,0
0,0
0,0
0,0

Not 10 Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade nedskrivningar
Ackumulerade uppskrivningar
Bokfört värde
Avskrivningstider, år
linjär avskrivning tillämpas för samtliga
tillgångar

2021-08-31

2020-12-3 l

2021-08-3 l

2020-12-31

605,8
-390,3
-6,4
0,3

6 19,7
-38 1,0
-6,4
0,3

838,6
-471 ,6
-38,6

209,5

232,6

334,2

345,9

10 - 80

10-80

JO- 80

JO- 80

Maskiner och inventarier

2021-08-3 1
102,8
-86,3
16,4

Not 7 Finansiella kostnader
Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader

0, 1
0,2
0,3
1-8 2020
1,2
0,1
1,3

, ,,...
Not 8 Jämförelsestörande poster
Större järnförelsestörande
Realisationsvinster
Summa jämförelsestörande poster
Not 9 Immateriella anläggningstillgångar
Programvarulice11ser
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
Avskrivningstider, år

Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
Avskrivningstider, år
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga
tillgångar

Övriga materiella anläggningstillgångar
Anskaffuingsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
Avskrivningstider, år

-0,1

I

7'

0,0
0,0
0,0

I

5,8

838,7
-460,0
-38,6
5,8

..
2020-12-31
102,4
-84,5
17,9

2021-08-31 i
111 ,5
-86,9
24,6

2020-12-31
102,4
-84,S
17,9

I

3-10

3 - 10

3 - 10

2021-08-31
37,3 ,

2020-12-31
36,2

2021-08-31
37,3

2020-12-3]
36,2
-11 ,3
24,9

3 - 10

- 11,9
25,4

- 11 ,3
24,9

10 -20

10 - 20

- 11 ,9 1
25,4

10 - 20

10 - 20
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Löpande prisnivå, Mkr
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Omklassificering
Avyttringar/utrangeringar
A vskri vningar/nedskri vningar
Rättelse komponentredovisning
R edovisat värde vid årets slut

2020-12-31

232,6

234,2

8,8
0,0
-22,8

15,2
0,0
0,0
-16,8

-9,2
0,0
209,5

Jvlaskiner och inventarier
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Omkassificering
Avskrivningar

17,9
0,4
0,0
-1 ,9 '

Redovisat värde vid årets slut

16,4

Övriga materiella anläggningstillgångar
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Ornklassificering
Avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
N ot 11 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i Nordmalings Hus
Aktier i Nordva AB
Andelar i Vakin

Andelar i Kommuninvest ekonomiska förening
Övriga långfristiga fordringar
Uppsltjutn_a skattefordringar
Redovisat värde vid årets slut

24,9
1, 1
0,0 l
-0,6
25,4

R edovisat värde vid årets slut

-11,5

0,0
232,6

0,0
334,2

345,9

20,0

17,9

0,8
0,0
-2,8
17,9

9,1
0,0 l
-2,4
24,6

18,6
6,7
0,0
-0,4
24,9

24,9

7,1 ,
2,6
0,0
312 •

'""

20IT-os':'i1
2,2
0,2
~,3.

N ot 13 Fordringar
Kundfordringar
Statsbidragsfordringar
Skattefordringar
Fömtbetalda kostnader/upplupna intäkter
Redovisat värde vid årets slut

38,8

N ot 14 Kassa bank
Bank

93,9

R edovisat värde vid årets slut

93,9

2,2
0,0
2 1,3
15,3

18,0
3,5
0,0
6,4
2,6
0,0
30,5
2020-12-31
2,4

0,2
2,5
2020-12-31
9,5

0,0
18,4
12, 1
40,1
2020-12-31

64,0
64,0

0,0

20,0
0,8
0,0
-2,8
17,9

18,6
6,7
0,0
-0,4
24,9

1,1
0,0
-0,6
25,4
..........-,.,,,

3,5
0,0

352,4
15,2
0,0
-0,5
-21,3

2020-12-31

_..

Not 12 Förråd m m
Exploateringsfastigheter
Vamlager

345,9
10,1
0,0
- 10,3

1

.....,, •,11, r

2021-08-".31

l

0,0
0,0
0,2 l
7, 1 '
2,7
1 2 ·,
I

112

l

202.l'--08-31 1

2020-12 -31

0,0
0,0
0,0
6,4
2,7
1,2
10,2

2,2

2020-1 2-31
2,4

0,2

0,2

I
~1.i .l
.,
2021-08-31 j
2,4
0,0
2 1,3
173

'

j

I

41_,o ..
2021-08-31 I
106,7

io6,7

2,5
2020-12-31

8,8
0,0
18,4
13,0
40,2
2020-12-31

64,0
64,0
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Löpande prisnivå, Mkr
Not 15 Eget kapital
Balanserat eget kapital
Justering ingående balans
Utdelning
Återföring nedskrivna kundfordringar
Uppskrivnings fond
Arets resultat
Redovisat värde vid årets slut
Not 16 Avsättningar för pensioner o
liknande
Specifikation -Avsatt till Pensioner
PA-KL Pensioner
Särskild avtalspension
Pensionsbehålh1i ng
Fönnånsbestämd/kompl pension
Ålderspension
Pension till efterlevande
Summa pensioner
Löneskatt
Summa avsatt till pensioner

148,7
0,0
0,0

142, I
0,0
0,0

165,5
0,0
0,0

158,6

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

21,0
169,7

6,6
148,7

21,8
187,3

6,9
165,5

2021-08-31

2020-12-31

2021-08-31

2020-12-31

2,2
0,0
0,0
0,0
0,9
0,0
3,1
0,7
3,8

1,0
0,0
0,0
0,0
0,9
0,0
1,9
0,5
2,3

2,2
0,0
0,0
0,0

1,0
0,0
0,0
0,0
0,9
0,0
1,9
0,5

0,0
0,0

0,9
0,0
3,1
0,7
3,8

2,3

Antal visstidsförordnanden
Politiker
Tjänstemän

Avs att till pensioner
Ingående avsättning
Nya förpliktelser under året, varav
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Sänkning av diskonteringsräntan
Övrig post
Arets utbetalning

1

1

1

0

0

0

2,3

2,7

2,3

I

2,7
j

Förändring av löneskatt
Summa avsatt till pensioner

1,2
· 0,0
0,0
0,1
-0,1
0,3
3,8

0, 1
0, 1
0,0
-0,4
-0,1
-0, I
2,3

0,0 j
0,1
-0,1 1
0,3
3,8

Aktualiseringsgrad
Överskottsmedel

98%
0,0

98%
0,0

98%
0,0

2021-08-31
11 2,3
0,0

2020-12-31
112,3
0,0

· 2021-08-31
220,0
0,0

Not 17 Långfristiga skulder
Lån i banker och kreditinstitut
Varav kortfristig del

Övriga förutbetalda intäkter
Summa Långfristiga skulder

0,0
33,9
0,0
0, 1
0,0 I
0,0 1
0,0
0,3

146,6 1

1,2
0,0

1

I

l
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
lnvesteringsbidrag
Aterstående antal år
Anslutningsavgi fter
Aterstående antal år
Leasingskuld
Aterstående antal år

1
0

0,0
28,2
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
2,2
143,7

0,0

j

33,9

o,o l
I ,l
0,0
0,0
0,0
0,3
255 4

0, 1
0,1
0,0
-0,4
-0, I
-0,1
2,3
98%
0,0

2020-12-31
195,0
0,0
0,0
28,2
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
2,2
226,4
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Löpande prisnivå, Mkr
Uppgifter och lån i banker och
kreditinstitut
Genomsnittlig ränta
Genomsnittlig räntebindningstid
Lån som förfaller inom
0-1 år
1-3 år
3-6 år
6- år
Not 18 Kortfristiga skulder
Ko1tfristiga skulder till kreditinstitut o kunder
Leverantörsskulder
Sku lder till koncernbolag
Moms och punktskatt
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Not 19 Panter o ansvarsförbindelser
Ingående ansvarsförbindelse
Försäkring IPR
Aktualisering
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Sänkning av diskonteringsränta
Övriga poster
Årets utbeta In ingar

Summa pensionsförpliktelser
Löneskatt
Utgående ansvarsförbindelse före inlösen

2021-08-31

2020-12-31

2021-08-31

0,76%
2,09 år

0,77%
2,29 år

0,58%
2,33 år

39%
18%
43 %

18%
39%
43%

0%

0%

,,, '

28%

20%
36%
44%

20%
44%
8%

0%

,.,,.,...((•

2021-08~31
0,2
14,8 ;
11 ,2
0,0
6,0
64,8
9619 '

130,4

I

0,0
0,0
0,6
1,5
0,0 '
0,3
-4,8
127,9
31,0 ·'
-159,0

2020-12-31
0,2
34,5
12,7
0,0
6,2
63,7
117,4

2 021~03.3f

2020-12-31 i
130,3
0,0
0,0
0 ,9
3,1
0,0
2,9
-6,9
130,4
31,6
162,0 ·

2021-08-31
130,4
0,0
0,0
0,6 ,

4,l ,
17,) I
0 ,0 ,
0,0
6,0 '
70,9
~8,1

31,0
159,0

162,0

1,5
0,0
0,3

I

-4,8
127,9

I

159,0

162,0

159,0

Övrig a ansvarsförbindelser
Borgensåtagaaden
Nordmalings H us AB borgenslöfte
Nordmalings Hus AB nyttjat
Nordva AB borgenslöfte
Nordva AB nyttjat
Friluftsfrämjandet

130,0
81,7
35 0 J

130,0
86,5

o,o

'

30,0
0,3

35,0
0,0
0 ,3

l

0 ,0 i
0 ,0 I
(i),0
o.3

l
0,0 :

2020-12-31
0,2
33,3
0,0
0,0
6,2
69,9
109,7
2020-12-31
130,3
0,0
0,0
0,9
3, 1
0,0
2,9
-6,9
130,4
31,6
162,0

Utgående ansvarsförbindelse

Förlustgaranti bostadslån
SBAB

0,62%
1,89 år

0,0
0,0
0,0
0,0
0,3

1
0,0

Övrigt
Solidariskt borgensansvar Komrnun invest AB

291 ,7

251,0

Summa panter och ansvarsförbindelser

532,6 ,

499,8

j

0,0

291 ,7 ;

251 ,0

0,0

413,3
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2.6 Budgetjämförelse
löpande prisnivå, Mkr
Verksamhetens intäkter
Jämförelsestörande
intäkter
Verksamhetens
kostnader
Avskrivningar
VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
och utjämning

56,2

·12,0

59,4

0,0

0,0

0,0

0,0

-367,3

-361,2

-6, I

-377,3

-I L,6
-322,7

- 11,7

0, 1

-328,7

6,0

-331,2

221,0
115,0

5,2

219,9

3,0

113, 1

0,1
-1,4

0, 1

226,2 :
118,0

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

0,2
-0,7

I

-13,3

0,3
-0,9

l

0,7 i

Resultat före
extraordinära poster

21,0 ,

6,0 .

15,0

1,2

Årets resultat

21 ,0

6,0

15,0 '

1,2

2.7 Programredovisning
!vfkr

Gemensamma verksamheter
Politisk verksamhet
Infrastruktur, skydd, mm
Kultur och fritid
Pedagogisk verksamhet
Vård och omsorg
Särskilt riktade insatser
Affärsverksamhet
Gemensamma kostnader/intäkter
Verksamhetens nettokostnader

16,9
2,9
19,0
10,7
121,4
140,6
4,0
3,0
4,3

17,4
3,3
19,3

0,5
0,4
0,3
I, 1

11,8
128,8
136,9

7,4
- 3,6

3, 1
5,0

- 0,9
2,0

3, 1
322,7 ''':J'28,8

f/b:

- 1,2

6,0

26,7
5, I
28 ,3

25,2
5,1

17,7
193,3

17,4
190,6
212,1

204,6
4,6

7,5
4,7

492,4

29,4

5,6
7, 1
2,7

495,2

~

Under progra1medovisningen visas det redovisade utfallet i förhållande till den av kommunfullmäktige
beslutade ramfördelningen till respektive verksamhetsområde. Fullmäktige fördelar en nettoram till
respektive programområde som sedan fördelas i internbudgeten till respektive verksamhet.
Programmens nettokostnad har minskat med 9,4 Mkr jämfört med samma period 2020.
Utfallet per augusti 202 1 visar ett stort överskott mot budget beroende på sänkta kostnader. Vidare
redovisar ett antal programområden högre intäkter än budgeterat vilket ytterligare stärker resultatbilden.
I den övergripande prognosen antas högre nettokostnader underhösten inom främst den pedagogiska
verksamheten samt inom samhällsbyggnadssektom. Med anledning av detta prognostiseras än högre
nettokostnad än budgeterat vilket är en utmaning att jobba vidare med trots en stark resultatprognos.
Anpassning inför budget 2022 kräver en nettokostnadsnivå som motsvarar nivån 2021 .
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2.8 lnvesteringsredovisning
Löpande prisnivå, Mkr

Gemensam service
Diverse inventarier

0,0
0,0

1,5
1,5

1.5
1,5

0,1
0,1

0,5
0,5

Sektor omsorg

Socialkontoret inventarier

0,0
0,0

0,5
0,5

0,5
0,5

0,1
0,1

0,5
0,5

Sektor utbildning
Diverse inventarier

0,2
0,2

2,0
2,0

0,5
0,5

0,6
0,6

0,5
0,5

Sektor samhällsbyggnad
Fastigheter

32,5
23,5

23,4
13,5

Infrastruktur och skydd
Gator
Räddningstjänst
Fritidsverksamhet
Dammar och leder

6,2
3,5
1,2
1, I
0,0
0,4
0,0

4,1

4,1

2,5
2,0
0,0

0,5
0,5
3,9
0,0

1,5
0,0
3,9

4,9
3, 1
0,0
1,3
0,0
0,0
0,5

Affärsverksamhet

3,8

Industrispår i Rundvik
Bredbandsutbyggnad

0,0
2,7
1,1

9,2
0,0
9,2
0,0

) 0,4

VA

Totalt

!Q~

45,7

36,3

0.4

0,0
8,9

1,5

I

l

J

0,5
0,0
0,0

17,0
3,0
7,3
6,7

25,0
2,0
23,0
0,0

22,7

29,0

Periodens investeringsutgifter är i förhållande till beslutad investeringsbudget förhållandevis låga.
De investeringsutgifter som upparbetats under perioden är främst kopplat mot byggandet av den nya
förskolan samt färdigställandet av Godsterminalen i Rundvik. Prognosen över årets investeringsutgifter
är en tillkommande investeringstak:t under hösten med slutreglering Godste1minal, förvärv av
fastigheten Rödviken, färdigställande av beslutat skalskydd samt intensifierad byggtakt på den nya
förskolan.
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3 Allmänna utskottet/Gemensam Service
3.1 Ekonomiskt resultat
Resultaträkning
Löpande prisnivå, Mkr

Externa Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Interna poster
Verksa mhetens nettokostnader
Skattemedel
PERIODENS RESULTAT

12, 1
-25,8
-13,9
-0,2
-3,3
-3 1,1
33,6
2,5

9,5
-22,7
-14,4
-0,2
-3,3
-31,1
33,3
2,2

12,2
-27,8
-14,4
-0,2
-3,4
-33,6
33,6

o,o

18,2
-41,6
-21 ,6
-0,3
-5, I
-50,4
50,4
0,0

17,5

I

-40,5
-20,9
-0,2
-4,9
-49,0
50,4
1,4

Ekonomiskt resultat 2,5 Mkr

Gemensam service visar ett starkt resultat jämfört med budget. Resultatbilden är 0,5 Mkr starkare
jämfört med föregående år och verksamhetens nettokostnader ligger oförändrade mellan åren.
Verksamhetens intäkter ökar med 2,6 Mkr mellan åren och hela ökningen avser bidrag från
Arbetsfö1medlingen avseende extratjänster.
Verksamhetens kostnader ökar med 2,6 Mkr mellan åren och en stor förklaring är ökade
personalkostnader avseende beredskapsarbetare. Vidare minskar sektorns kostnader för köp av
huvudverksamhet när en extern placeringskostnad överförts till social sektor. Kostnader för lämnade
bidrag ökar med 0,6 Mkr mellan åren och avser tillskott till Olofsfors bruksmuseum samt
marknadsföring avseende friluftsmässa.
Prognosen för gemensam service uppgår till 1,4 Mkr för helåret 202 1.
Politisk ledning och revision

Verksamheterna redovisar för perioden ett överskott på 0,5 Mkr jämfört med budget. Det är framförallt
lägre sarnmansträdeskostnader som belastar resultatet jämfört med budget och även föregående år. I
förhållande till 2020 så minskar sammansträdeskostnadema med 0,3 Mkr. Pandemipåverkan bedöms
vara orsaken till lägre kostnader när samtliga sammanträden fortsatt varit digitala.
Kommunledningskontor

De administrativa stödfunktionerna såsom kommunkansli, HR, samt ekonomi visar tillsammans ett
överskott jämfört med budget på 0,3 Mkr. Överskottet beror på att tjänster varit vakanta under året med
lägre lönekostnader som följd.
Vidare har även medel från MSB finansierat
kriskommunikationsuppdraget under året.
Överförmyndare

Överförmyndarverksamheten följer budget. Kostnaderna är något lägre jämfört med föregående år vilket
beror på en kreditering av del av debiterade kostnader 2020. Kostnaderna 2021 motsvarar Nordmalings
andel av den gemensamma nämndens kostnader.
Projekt

Projektverksamheten har under redovisningsperioden bestått av ett större projekt, Nis 6.0, Näringsliv i
samverkan. V erksarnheten visar ett resultat enligt budget.
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Turism/näringslivsfrämjande åtgärder
Verksamheterna visar ett negativt resultat på -0,5 Mkr j ämfört med budget. Orsaken beror på beslut
gällande tilläggsfinansiering Olofsfors bruk samt marknadsföring mässa. Hemsändningsbidrag,
resebidrag samt övriga driftbidrag som delvis är rörliga förväntas föija budget året ut.

Kultur och fritid
Verksamheterna som inryms är Oasen, bidrag till kulturföreningar, aktivitetsbidrag och resebidrag för
till föreningar, övrigt föreningsbidrag, bidrag till bygdegårdar och liknande samt proj ektbidrag.
Verksamheterna gör ett överskott på 0,7 Mkr för perioden.
Allmän kultur visar ett överskott på 0,2 Mkr avseende utbetalda bidrag. Verksamheten bedömer viss
pandemipåverkan fotifarande där lägre antal akti viteter ersatts.
Musikskolan har ett positivt resultat j ämfört med budget. Orsaken är främst lägre personalkostnader än
budgeterat. Verksamheten har låg påverkan avseende sjuklöner men har erhållit ersättning för ökade
sjuklönekostnader under perioden. Materialinköp till verksamheten har under perioden finansierats med
externa bidrag från Statens kulturråd.
Biblioteksverksamheten visar ett överskott på 0,2 Mkr som främst beror på kraftiga
bidragsförstärkningar. Bidrag från Statens kultunåd finansierar 1,0 årsarbetare under hela 202 1. Statens
kultunåd har även under året finansierat riktade materialinköp.

Arbetsmarknad och integration
Arbetsmarknadsverksamhetema gör ett negativt resultat på -0,3 Mkr.
Arbetsmarknadsenheten med de så kallade extratj änsterna visar ett negativt resultat på -0,5 Mkr vilket
främst förklaras av högre personalkostnader än budgeterat. De högre personalkostnaderna avser
ordinarie personal som tidigare finansierats fullt av medel från Migrationsverket. I dagsläget finns inte
den finansieringen.
Arbetsmarknadsenheten har dock sökt och blivit beviljade externa medel som delvis finans ierar dessa
obudgeterade tj änster under 2021.
REPA-verksamheten visar ett överskott för perioden vilket främst beror på lägre personalkostnader
avseende beredskapsarbetare och lägre kostnader för materialinköp.
De verksamheter som inryms under flyktingverksamheten visar ett negativt resultat på -0,2 Mkr.
Orsaken till det negativa resultatet är upparbetade kostnader under årets första del som tidigare
finansierats fullt ut av medel från Migrationsverket men där full finansiering saknas idag.

3.2 Årets verksamhet
Politisk ledning och revision
Kommunfullmäktige, som har det yttersta ansvaret för kommunens verksamheter, har under p erioden
januari-augusti sammanträtt tre gånger och kommunstyrelsen har sammanträtt åtta gånger. Allmänna
utskottet har sammanträtt fem gånger, sociala utskottet har sammanträtt åtta gånger samt barn- och
utbildningsutskottet har sammanträtt fem gånger. Dessa utskott är beredande organ för
kommunstyrelsen.
Folkhälsorådet har under perioden haft två sammanträden och Tillgänglighetsrådet har sammanträtt vid
två tillfällen. Myndighetsnämnden har sammanträtt två gånger.

Kommunledningskontor
Kommunstyrelsen är kommunens ledande po litiska fö rvaltningsenhet, vilket innebär att den leder och
samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. Inom
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kommunledningskontoret ingår kommunkansli, personal, IT samt utveckling. Utvecklingsavdelningen
i sin tm består av följande enheter: kultur- och fritid, näringsliv, kommunikation, samt arbetsmarknad ..
Kommunstyrelsen ansvarar även för handläggning av bidragsstöd till föreningar. Kommunkansliet
bereder ärenden till kommunfullmäktige, kommunstyrelse, allmänna utskottet, sociala utskottet samt
barn- och utbildningsutskottet.
Under året har alla planerade möten med förtroendevalda genomförts enligt plan med stöd av digitala
möten och handlingar har publicerats för allmänheten. Kommunfullmäktiges möten sänds på webben
vilket möjliggör åhörare som inte är på plats kan ta del av innehållet.
En långvarig pandemi har medfört att ökade krav på prioriteringar för att säkerställa kvaliten i
Nordmalings kommuns mest betydelsefulla onu·åden. Det har inneburit att några pågående projekt har
tonats ned och inh·oduktion av nya arbetso1måden har pausats. Exempelvis har jämställdhetsarbetet med
konceptet Modellkommun pausats och arbetet med implementeringen av nya delar i konceptet Agenda
2030 har tonats ned. Nordmalings kommun har främst verkat för en hållbar utveckling genom att minska
smittspridningen av Covid-19. Vidare var ambitionen att medarbetarenkäten skall genomföras årligen
men dessvälTe möjliggörs detta inte under rådande förutsättningar som en direkt följd av pandemin.
Nya områden kräver mer arbete än rutinartade aktiviteter. Det ökade stödet till Olofsfors bruk
tillsammans med förberedelse inför övertagande av Nordmalings Camping Rödviken är exempel på nya
aktiviteter för perioden.
Arbetet med lokalförsö1jningsgruppen fortsätter för att skapa en överblick avseende tillgång och
nyttjande av kommunens lokaler. Arbetet är tidskrävande men skapar förutsättningar för optimering av
verksamheternas
reella
lokalbehov.
Fortbildningsaktiviteten DIGAD med stöd av Digitala Västerbotten har genomförts och under perioden
avslutats. Utbildningen syftade till att öka medarbetarnas digitala kompetens.
Nordmalings kommun har tillsammans med Umeå regionen deltagit i Business Arena för att
marknadsföra ortens förutsättningar att erbjuda industrimark och bostadsområden för kommande
etableringar. Arbetet är strategiskt viktigt för kommunen i en arbetsmarknadsregion med stora
kompetensbehov.
Säkerhetsarbetet har intensifierats inom ett flertal områden. Personal vid Nordmalings kommun vilka
anses vara betydelsefulla vid krissituationer har krigsplacerats i organisationen Nordmalings kommun
för att säkerställa kontinuitet och kvalite över tid.
HR-enheten har under året tillsammans med organisationen Sunt arbetsliv identifierat friskfaktorer i
syfte att åstadkomma en sund och säker arbetsmiljö för alla anställda. Vidare har enheten tillsammans
med fackförbunden framställt ett samverkansavtal som underlättar samverkansprocesser och det
systematiska arbetsmilj öarbetet med formaliserade strukturer.
IT-enheten säkerställer att kommunens medarbetare har tillgång till en modem och funktionell plattform
för att enheterna skall kunna utföra sin kärnverksamhet. Därför har mycken tid lagts ner på inköp och
uppdateringar av datorer vilket försvårats av Covid-1 9 pga komponentbrist som lett förseningar på 6-9
månader. Utvecklingen av e-tjänster har fortsatt, både nya och förbättrade tjänster. IT har även gett stort
stöd i upphandlingen av nytt verksarnhetssystem för social sektor och även varit med i konfiguration av
nya webbplattfmm. Nytt system för säker kommunikation har införskaffats i regionen. Arbete pågår för
inköp av ny brandvägg.

Projekt
Projekt Näringsliv I Samverkan (NIS 6.0) pågår sedan oktober 2019. Det mellankommunala samarbetet
möjliggör bl. a. att kommunen kan erbjuda "Program för Tillväxt", där direkta affärs- och
organisationsutvecklingsinsatser genomföras hos enskilda företag. Dessutom arbetar projektet med
expansioner och näringslivssamverkan i samverkan med Umeå kommun. Projektets aktiviteter och
"moment" under perioden har påverkats betydande av Coronapandemin och de begränsningar det
medfört. Men efter årsskiftet fick projektet trots detta till en fungerande aktivitetsnivå för att kunna jobba
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tillsammans med näringslivet via digitala hjälpmedel och anpassade mötesformer. Det viktigaste
momentet var att få igång delaktiviteten "Program för tillväxt", vilket stmiades med framgång under
våren med fem företag från respektive kommun (25 företag totalt). Projektet fotilöper enligt plan och
budget.
Projektet "Industrispår med öppen te1minal i Rundvik" (Godsterminalen) fortgår enligt plan och är inne
på sitt avslutande år. Under vintern och våren färdigställdes terminalen i operativt skick. Efter årsskiftet
genomfördes en förenklad koncessionsupphandling av d1ift för terminalen. Vinnande anbud lämnades
av det nybildade bolaget Terminalen i Rundvik AB, som i sin tur består av tre delägare; Nordmalings
Skogsmaskiner AB, Wikmans Åkeri AB samt Terminalen i Bastuträsk AB.
Terminalbyggnaden är färdigställd, våg och virkesmätningsrigg är på plats och fungerar. och terminalen
har redan tagit emot ett antal tågset lastade med rund virke. Det första tåget anlände den 23 juni.
D et kommungemensamma projektet tillsammans med Vännäs och Umeå kommun för samverkan kring
småskalig livsmedelsproduktion och försäljning, "MatSam", fotilöper framgångsrikt enligt plan.
Samverkan mellan kommunerna och nätverk mellan producenter och säljare har stärkts.
Turism/näringslivsfrämj ande åtgärder
Ett väl fungerande och välmående näringsliv med ett gott näringslivsklimat och attraktivitet är av stor
betydelse för kommunens långsiktiga tillväxt och ekonomi.
Det första halvåret har i stor utsträckning präglats av Coronapandemin. Det har medfört att regelbundna
företagsaktiviteter med veckovis företagsbesök, återkommande utbildningar, frukostmöten,
lunchmöten, informationsmöten, föreläsningar inte har kunnat genomföras i samma utsträckning som
tidigare. Förhoppningen är att dessa aktiviteter ska kunna återupptas till hösten, efter 29/9 då lättnader i
restriktionerna förväntas enligt regeringens sh·ategi för öppning av samhället, fas 4.
Enkätsvaren inför Svenskt Näringslivs Företagsrankning 2021 visar på en relativt liten, men ändå positiv
förbättring för kommunens läge. Förbättringarna återfinns i stort sett över hela enkätresultatet men är i
många fall tämligen marginella. Förbätt1ingsbehoven ligger främst inom fler bostäder, förbättrad dialog
samt inom ökad förståelse för näringslivets betydelse och behov. Snittbetyget över upplevt
företagsklimat steg från 3.94 till 4,03. Rankingresultatet släpptes 22/9 visar på en förbättring i
rankingplaceringen där kommunen klättrar 13 placeringar från plats 65 till 52 i Sverige, därmed erhåller
Nordmaling högsta rankingplaceringen i Västerbotten.
Under pandemins påverkan har kommunens näringsliv under årets första halva klarat sig relativt väl.
Industrin har gått för högtryck i produktionen, men haft utmaningar i stigande råvarupriser och svikande
råvarutillgångar. Detta har medfört längre ledtider i produktionen och leveranser samt svårare planering.
De största svårigheterna och oron har funnits inom restaurang/konferens, besöksnäring och viss
detaljhandel. Högsäsongen blev, trots allt, överlag vällyckad för stor del av besöksnäringen och
närliggande branscher. Vissa svårigheter kvarstår, men utvecklingen är ändå försiktigt positiv. Flera
företag har varit berömvärt aktiva och framgångsrika med att förändra sin verksamhet under pandemin,
vilket förbättrat deras överlevnadsförmåga.
Kultur och fritid
Nordmalings bibliotek står för kvalitet i alla delar av verksamheten och erbjuder en mötesplats för kultur
och demokrati, information och lärande, läsupplevelser och möten med litteratur, skolbibliotek med
läsupplevelser samt ett brett kulhtrprogram för olika åldrar. Nordmalings bibliotek är ett meröppet
bibliotek vilket innebär en utökad service där besökare får tillgång till biblioteket och dess tjänster 07 .00
- 2 1.00 under tider som biblioteket inte är bemannat.
Under året har biblioteket arrangerat läsecirklar för olika åldersgrupper vilka syftar till att stärka
kunskapen i det svenska språket och öka läslusten. Nordmalings bibliotek har även genomfört
mångspråkiga sagostunder samt varit lokal för en rad språkkafeer. Under året har biblioteket atTangerat
barnföreställningar och konstutställningar
Musikskolan har tre undervisande lärare och engagerar cirka 150 elever/läsår. Verksamheten ar också
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engagerat ca 20 barn i filmskola under vår och sommar, med medel från Kulhmådet och Film.institutet.
Sommarlovsverksamheten i Nordmalings kommun var i år mer eller mindre obefintlig förutom initiativ
från Bibliotek och sommarens filmskola. Resttiktionema kring Covid-19 har gjort det utmanande att
anordna externa aktiviteter.
På fritidssidan noteras att Nordmalings kommun klättrat till plats 11 8 (176) i Naturvårdsverkets Årets
Friluftskommun och är även en av tio kommuner som utmärker sig i Årets förbättrare lista. Det visar att
även små steg har betydelse. Kultur och fritid har som avsikt att fortsätta samverka med övriga sektorer
och ideella krafter för att utveckla våra friluftsområden, främst genom pågående LONA projekt.
Arbetsmarknad och Integrationsenheten
Den rådande pandemin har haft en negativ påverkan på arbetsmarknaden i form av ökad kort- och
långtids permitteringar. Intresset för nyrekryteringar har minskat inom de branscher som tidigare haft
stort behov av arbetskraft. En viss återhämtning kan dock ses på arbetsmarknaden i aug -21.
Den totala arbetslösheten aug -21 i Nordmalings Kommun är 6,8% jämfört med 5,4 i länet. I
Nordmalings kommun motsvarar det 222 personer, vilket är en minskning av 63 personer jämfört med
samma period 2020.
Arbetsmarknadsenheten ser ett fortsatt behov av stöd och samverkan för de individer som står utanför
den reguljära arbetsmarknaden.
Arbetet med att stödja de individer som står längst ifrån arbetsmarknaden mot studier, rehabilitering
samt arbete har försvårats under pandemin då det har inneburit digitala möten med myndigheter samt
individen.
Under 2021 har en omorganisation skett då Arbetsmarknad och Integrationsenheten har slagits samman
vilket har gj01i att organisationen minskat bemanningen med en heltidstjänst.
Pandemin har under första halvåret 2021 inneburit försvårad samverkan med Arbetsförmedlingen
gällande bla etablering då detta har skett digitalt.
Mottagandet av nyanlända stoppades under 2020. Dessa anvisningar togs emot under första halvåret 21 samtid igt som innevarande års anvisningar.
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3.3 Måluppföljning Sektorer
Uppföljning av kommunfullmäktiges mål i fastställd budget 2021 sker i form av styrko1t. Bedömning
görs utifrån följande färgkodning.
•

• Ol!ut uppfylil

■

•inålct tj upp.f)11t

• ml.let deh-is uppfyllt

Perspektiv
Medborga rnytta

Ekonomi i bal ans

I de kommunjämförelser som görs ska
värdena förbättras jämfört med
föregående år.

Mätning har ej skett vid samtliga
verksamhetsområden under T2 202 1.

Samtliga verksamheter ska i någon
form mäta brukar- eller
kundupplevelsen av kommunens
tjänster samt förbättra resultaten.

Mätning har ej skett vid samtliga
verksamhetsområden under T2 2021.

Kommunstyrelsen ska klara
verksamheten inom tilldelad ram.
Samtliga verksamheters kostnader ska
harmonisera med jämförbara
kommuner med liknande struktur.

Effektiv verksamhet och
utveckling

Nyckeltalsanalys genomförd. Samtliga
kostnader harmoniserar inte med
jämförbara kommuner.

Den totala inköpskostnaden ska sänkas
genom maximalt nyttjande av
kommunens ramavtal.

Avtalstroheten upplevs som hög.
Nordmalings kommun eftersträvar i
möjligaste mån hängavtal från Umeå
kommun. Kommunen eftersträvar
enbart elektroniska fakturor och ser i
framtiden färre beställare.

Bostadsbyggandet ska öka med ca 1525 bostäder/ lägenheter per år.

Aktörer har visat intresse för att
exploatera och bygga ytterligare
bostäder i Nordmalings kommun.
E nstaka tomter har sålts under
redovisningsperioden som präglats av
en försiktig bostadsmarknad .

Den externa finansieringen av
utvecklingsarbete mm s ka ske genom
maximalt nyttjande av EU-program och
andra finan sieringskällor

Attraktiv arbetsgivare

•

Gemensam service redovisar ett positivt
resultat för period en.

•

I de externa projekt Nordmalings
komm un medverkar i idag strävas efter
maximal extern finansiering. Arbetet
har fortsatt utvecklingspotential.

Skapa förutsättnin gar för
nyföretagande, bättre lokalt
företagsklimat/företagsservice,
marknadsutvidgning samt
marknadsföring och profile1ing av
Nordmaling / inom tre år bland de I00
bästa kommunerna i Sverige i
näringslivsranking av fö retagsklimat)

Fortsatt hög placering i
näringslivsranking och under 2021 bäst
i Västerbotten

Nordmaling växer med 75 personer per
år.

P rognos för helåret är att målet inte nås.

Attraktiva och hälsofrämjande
arbetsplatser.

Engagerade medarbetare med rätt
kompetens.

Ledarskap som skapar förutsättningar
för goda resultat.

•
•
•

Utifrån resultat från medarbetarenkät
genomförd hösten 2020 framgår att
medarbetarna upplever arbetsplatsen
som attraktiv och hälsofrämjande .
Utifrån resultat från medarbetarenkät
genomförd hösten 2020 framgår att
medarbetarna upplever förtroende och
tydlighet från närmsta chef.
Utifrån resultat från medarbetarenkät
genomförd hösten 2020 framgår att
medarbetarna är engagerade och
upplever att de har rätt kompetens.
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4 Allmänna utskottet/Sektor samhällsbyggnad
4.1 Ekonomiskt resultat
Resultaträkning

Löpande prisnivå, Mkr

Externa Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Interna poster
Verksa mhetens nettokostnader
Skattemedel
PERIODENS RESULTAT

6,8
-1 7,4
-22,6

6,1
-1 8,0
-20,2

6,9
-1 7,4
-23,S

- 10,4

-11, I

-11 ,8

19,2
-24,4
26,Z
1,8

19,0
-24,2
26,8
2,6

19,6
-26,2
26,2

0,0

10,2
-25,9
-36,7
-16,3
29,S
-39,2
39,2
0,0

15,3
-25,6
-39,7
- 16,0
28,8

-37,2
39,2
2,0

Ekonomiskt resultat
Sektor samhällsbyggnad redovisar ett positivt resultat på 1,8 Mkr för perioden. Verksamhetens
nettokostnader har ökat med 0,2 Mkr j ämfört med föregående år.
Verksamhetens intäkter ökar med 0, 7 Mkr mellan åren och förklaras genom högre driftbidrag från
staten, främst kopplat till kommunens kalkningsuppdrag. Vidare har en försäkringsersättning avseende
2020 erhållits. Försäljning av tj änster har minskat kraftigt mellan åren och förklaras genom minskad
tjänsteförsäljning till Nordmalingshus AB.
Verksamhetens kostnader ökar med 1,2 Mkr mellan åren. Kostnadsökningen avser främst
fastighetsrelaterade kostnader upparbetade under den första delen av året. Vidare ökar kostnaderna för
konsulter avseende markundersökning efter misstänkt miljöförorening i Hömsjö. Vidare finns påbörjade
rivningskostnader i samband med markexploatering i resultatet.
Kostnaderna för köp av huvudverksamhet ökar mellan åren beroende på mer omfattande gatu- och
vägunderhåll. Vidare minskar kostnaderna i stor utsträckning avseende bidrag till kommunägda företag
vilket beror dels på lägre kollektivtrafikkostnader 2021 och dels på kreditering av trafikkostnader
avseende 2020.
Prognosen för helåret 2021 är ett resultat på 2,2 Mkr vilket inkluderar realisationsvinst i samband med
försäljning av industrifastighet samt nedsktivning fastighetsvärden i samband med investeringar.
Gemensam verksamhet
Fastigheterna visar för perioden ett resultat enligt budget. Resultatet påverkas till stor del av erhållen
försäkringsersättning på 0,7 Mkr samt retroaktiv hyresintäkt på 0,3 Mkr. Verksamhetens kostnader
överskrider budget med l ,OMkr och beror ökade kostnader för brandskydd, larm och bevakning samt
konsultationer.
De fastighetsrelaterade avskrivningarna minskar med 0,6 Mkr mellan åren. Låg investeringstakt under
de senaste åren är en bidragande orsak.
Fastighetsskötsel gör för perioden ett underskott på -0,2 Mkr. Orsaken är främst att personalkostnaderna
för perioden är något högre än budgeterat samtidigt som den interna debiteringen är något lägre än
budgeterat.
De externa intäkterna avseende fastighetsskötsel är 0,6 Mkr lägre än samma period 2020. Orsaken är att
tjänsteförsäijningen avseende fastighetsvaktrnästeri till Nordmalingshus AB upphört.
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Infrastruktur, skydd mm
Gator och vägar visar för perioden ett överskott på 0,6 Mkr. Verksamhetens nettokostnader ökar med
0,3 Mkr mellan åren beroende på upparbetade kostnader under årets första del. En medveten
återhållsamhet gällande barmarksunderhållet håller nere nettokostnaden. Planerade bannarksåtgärder
planeras under hösten och på grund av svårighet att uppskatta senhöstens och vinterns snö- och
halkbekämpning läggs en prognos enligt budget.
Vägbelysningen redovisar oförändrade kostnader jämfört med 2020. I princip oförändrade el- och
reparationskostnader mellan åren.
Parker går med ett överskott på 0,5 Mkr jämfört med budget. Förändrad resurssättning i budget 2021
där nettokostnaden ökat med 0,5 Mkr.
Miljö och hälsa redovisar för perioden ett underskott på 0,4 Mkr beroende på högre personalkostnader
än budgeterat. Bedömningen är att del av dessa kostnader innan årets slut ska finansieras via statsbidrag.
Dock är årsprognosen negativ och uppgår till -0,2 Mkr
Räddningstjänsten redovisar per T2 ett överskott på 0,3 Mkr. Orsaken till överskottet är direkt hänförligt
till ökade intäkter. Beslut gällande minskad bemanning har verkställts vilket innebär att
personalkostnadema är 0,3 Mkr lägre för periodenjämför med föregående år. Högre kostnader aviseras
dock i närtid med anledning av gemensamt larmfunktion vilket kräver utökad medlemskostnad. Med
anledning av detta bedöms årsprognosen för räddningstjänsten vara ett resultat enligt budget.
Mfärsverksa mhet
Affärsverksamheten inkluderar resecentrum inklusive kollektivtrafik, godstenninal samt
V A/renhållningskostnader som ligger inom det kommunala ansvaret trots verksamhetsövergång till
Nordva. Verksamheterna redovisar ett överskott på grund av lägre h·afikkostnader samt senare
iansprågstagning av godsterminalen.
Kostnaderna kommer att öka under senare delen av året med anledning av att kapitalkostnader kommer
belasta samtidigt som Länstrafiken aviserar negativ reglering av 2021 års kollektivtrafikkostnader.
Samtidigt bedöms kostnader avseende VA/renhållning belasta resultatet utifrån tidigare händelseperiod.
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4.2 Årets verksamhet
Administration/fysisk tekniskplanering/turistverksamhet

Arbetet att färdigställa omlastningsterminalen skrider mot ett avslut och under tidig höst har avslutande
teknikinstallationer i terminalbyggnaden färdigställts och driften av anläggningen har lämnats över till
Terminalen i Rundvik AB. I Olofsfors fortsätter arbete med dammar och upprättande av fiskväg i
samverkan med Projekt Leduån. Samrådsunderlag för åtgärder i nedre dammen och upprättande av
fiskväg har genomförts för vidare framtagande av tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen.
Byggnation av 6-avdelningsförskolan har påbörjats med inre rivningsarbete samt markarbete för
grundläggning. Förskolan beräknas färdigställd under senare delen av 2022.
Fortsatt implemente1ing av det nya GIS-systemet, GEOSECMA. GIS-systemet utgör en väsentlig del i
pågående digitala transformationen inom sektor Samhällsbyggnad. GIS samverkansavtal har tecknats
med Vännäs, Vindelns och Bjurholms kommun där man även gått in i en gemensam GIS-strateg tjänst
med placering i Vännäs. Denna tjänst är för att ha stöd i kommunernas arbete och ta fram en långsiktig
strategi vad vi vill åstadkomma.
Om- och tillbyggnader av fritids- och bostadshus fortsätter att dominera bygglovsverksamheten och
enheten har handlagt 116 bygglov/anmälningar per 22 augusti 202 1, en 20-procentig ökning från
föregående år. Utöver detta har tillsyn och uppföij ning av utgångna, ej redovisade åtgärder gjorts.
Handläggningstiden under första halvåret hållits i stort, men överskridits under våren på grund av högt
inflöde av bygglov samt resurskonflikter med bl a GIS-system. Tillgängligheten för allmänheten har
fortsatt varit en utmaning och resursförstärkning inom plan- och bygg har genomförts för att tillgodose
lagstadgad handläggningstid samt tillgänglighet vid telefonkontakt.
Inom turistverksambet har ledunderhållet efter älvarna intensifierats och engagerar en bredare
resursgrupp inom kommunen. Röjningsarbete har genomförts efter Lögdeälven och Öreälven under året
har arbete med broar, spångar och uppskyltning pågått.
Fastigheter/särskilda serviceenheter

Likt föregående år så har det utförts minimala underhållsåtgärder i Kommunens fastighetsbestånd när
ekonomin ej tillåtit några stora utsvävningar under innevarande år. De åtgärder som utförts har vaiit av
akut karaktär samt myndighetskrav och rena verksamhetsanpassningar, kan nämnas vattenrening
simhallen, elevtoaletter Artediskolan, undermålig och icke godkänd utemiljö/lekutrustning Gräsmyr
skola, iordningställande av lokalytor i Rundviks skola, översyn brandlarm, energibesparande åtgärder i
ventilationsanläggningarna, statusuppdateringar i passersystem och skalskydd. Avyttring av
industrifastigheten Mården 12 sker under 2021 och överlämning har påbörjats med tekniker såsom
fjärrvärme, el, brandlarm, revisioner, olika larm, besiktningar, avtal mm.
Gator, vägar, belysning o parker

Delägarskapet i Vakin samt pensionsavgångar har föranlett organisationsförändringar inom allmän
platsmark och en produktionsledare har anställts med start 2021-10-0 I samt med pågående rekrytering
av två yrkesarbetare för allmän platsmark. För gator och vägar har en investeringsplan tagits fram för
åtgärder under budget samt planperiod 2022-2024 och förberedande arbete pågår under hösten.
Befintlig belysning byts fortsatt ut mot led-armaturer vid Gatu- och VA-renoveringar samt
utbytesbehov, där även stolpar och elmatning ses över.
Miljö och hälsoskydd

Coronapandernin och dess restriktioner har även detta år påverkat möjlig arbetsmetod kopplat till den
specifika branschen. På grund av detta har inte tillsyn av skolor, förskolor och gruppboenden varit
genomförbart som planerat. I den takt restriktionerna lättar kommer tillsynen att återupptas.
Ansökningar om tillstånd för enskilda avloppsanläggningar och värmepumpar har legat på en konstant
hög nivå. Handläggningen har i senare delen av året kunnat utföras i sedvanlig ordning.
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En insats gällande övergivna/dumpade fordon har pågått sedan våren 2020, ett stöITe antal så kallade
"fordonsvrak" har omhändertagits och fraktats bort inom kommunen.
Flödet i ansökningar om kompostering av hushållsavfall har succesivt minskat och är numera på relativt
låga nivåer.
Den statsfinansierade kalkningsverksamheten inom kommunen fortlöper enligt plan med avseende på
spridning av kalk men i en förnyad tappning vad gäller effektuppföljning genom
vattenkemiprovtagningar. Tanken är att vattenprovtagningen ska bli något mindre resurskrävande och
frigöra utrymme till kommande tillsynsprojekt.
EU-projektet ReBorN Life Lögdeåälven fortlöper enligt plan vilket också projekt
Hörnån/Armsjöbäcken gör. Båda dessa restaureringsprojekt finansieras av projektmedel och belastar
inte kommunen ekonomiskt.
Livsmedelstillsynen under 2021 har hitintills präglats av pandemin, i och med detta har stöITe delen av
tillsynen bedrivits genom enkätundersökningar. Enkäterna har varit baserade på utvalda punkter från
gällande livsmedelslagstiftning. Under hösten åtempptas tillsynen genom platsbesök, nystartade
verksamheter och restauranger kommer att prioriteras. Därefter övergår tillsynen till sedvanligt
tillsynsarbete med kvarvarande verksamheter och restauranger fram tills det att säsongen för julbord tar
vid. Ordinarie årsavgifter för livsmedel tas ut enligt plan under hösten med tre månaders betalningstid,
för att förenkla för verksamhetsutövarna samt ger tidsutrymme till avsedd tillsyn.

Räddningstj änst/totalförsvar
Årets första halva har förflutit relativt lugnt och verksamheten har haft ett gott bemanningsläge.
Till den sista augusti har mangenomfö1i 121 uppdrag av skiftande karaktär. Övervägande delen är brand
i byggnad, trafikolycka och IVP A. En större räddningsinsats har genomfö1is och det var i samband med
branden i hyreshuset på Bergsgatan i Nordmaling
Sommaren var varm och ton- med periodvis höga, i vissa fall extremt höga, brandriskvärden i
kommunens skogar. Trotts detta uppstod ingen stö1Te skogsbrand och endast ett fåtal mindre.
Vad gäller tillsynsverksamheten så går den som tidigare på sparlåga på grnnd av resursbrist. Två tillsyner
är utförda, kajen Nordmaling samt SCA Rundvik, vilket inte motsvarar det övergripande behovet i
myndighetsuppdraget.
Ett omfattande arbete har inletts med att förbereda en anslutning till räddningsledningssystemet RC
Nord i syfte att försöka möta kommande lagkrav som träder i kraft 1/ 1 2022.

Krisberedskap och totalförsvar
Under året har arbetet med krigsplaceringar genomförts. Beslut om krigsplacering skickas per brev till
berörda under hösten 2021. Arbetet med kommunens krigsorganisation är ett pågående arbete.

Idrotts- och fritidsanläggningar
Tillgängligheten till idrotts- och fritidsanläggningar har påverkats av pågående pandemi och stängts för
allmänheten under en längre tidspe1iod. I samband med lättade restriktioner, som träder i kraft 29
september, öppnar idrottsanläggningarna upp igen och återgår efter en kortare uppstartsperiod till
nmmala driftförhållanden.

Bredband
Projekt Utkanten kommer att slutföras under året med fast boende, fritidsboende ligger utanför projektet
och kommer att kunna kompletteras under våren/sommaren 2022.
Det är fo1ifarande många kompletteringar av efteranslutningar där man byggt ut nätet tidigare.
Nordmalings kommuns fibernät har ca 1 950 aktiva kunder under kvartal 2, en ökning från ca 1700
motsvarande tidpunkt 2020.

~~~~~
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4.3 Måluppföljning Sektorer
Uppföljning av kommunfullmäktiges mål i fastställd budget 2021 sker i form av styrko1i. Bedömning
görs utifrån följande färgkodning.
•
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■
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Perspektiv
Medborgarnytta

I de kommunjämförelser som görs ska
värdena förbättras jämfört med
föregående år.

Nordmalings kommun fortsätter med
betyget braföretagsklimat och index för
den sammanfattande bedömningen har
ökat från 3 ,94 till 4,03.

Samtliga verksamheter ska årligen i
någon form mäta brukar- eller
kundupplevelsen av kommunens
tjänster och vidta åtgärder för att
förbättra resultaten.

Nordmalings ko=un mäter och följ er
upp via Svenskt Näringslivs
företagsranking samt SCB:
medborgarenkät. Sektorspecifik
enkätundersökning har ej genomförts

•

Ekonomi i balans

Kommunstyrelsen/sektor
samhällsbyggnad ska klara
verksamheten inom tilldelad ram.

Effektiv verksamhet och
utveckling

Minska transporternas miljöpåverkan

Transportbehov har minskat i samband
med ökat användande av digitala
mötesplatser. Andel miljöb ilar är
emellertid låg och kravspecifikationen
har skärpts för kommande
upphandlingar av fordon.

Sektor samhällsbyggnads arbete ska
medverka till en långsiktigt hållbar
utveckling.

I arbetet att uppnå globala miljömål
kvarstår samlat arbete inom ramen för
Agenda 2030 och Glokala Sverige.
Kalkningsverksamheten följer plan för
2021. Ett 500-tal vattenprover är tagna
under året.

En effektiv och korrekt administrering
och effektuppföljning av spridning av
ca 1300 ton kalk inom kalkningsprojekt
Nordmaling.
Samtliga livsmedelsverksamheter i
riskklass l-6 ska besökas enligt den
årliga tillsynsplanen

Attraktiv arbetsgivare

•
■

Sektor samhällsbyggnad uppnår budget
i balans.

Planerade tillsyn har under året inte
genomförts på grund av rådande
pandemi. Arbete har inletts under
hösten, i samband med lättade
restriktioner.

Samtliga bygglovsansökningar som
inkommer under året ska handläggas
inom l 0 veckor

Handläggnings tid över I 0 veckor har
förekommit under maj -juni, i samband
med säsongsmässigt högt inflöde av
bygglov.

Attraktiva och hälsofrämjande
arbetsplatser.

U tifrån medarbetarenkät genomförd
under 2018 noteras positiv arbetsmiljö
med möjlighet att påverka sin
arbetsplats. Resursbrist upplevs inom
delar av verksamhetsområdet med
resulterande förhöjd arbetsbelastning.
Sektorn arbetar har arbetat med
förbättrad intern kommunikation med
positivt utfall.

Engagerade medarbetare med rätt
kompetens.
Ledarskap som skapar förutsättningar
för goda resultat.

•
•

Kompetensutveckling inom ramen för
ekonomiska förutsättningar. Samverkan
och medverkan i
verksamhetsutveckling med övriga
kommuner inom Region Västerbotten,
Kransen och Umeåregionen sker
regelbundet..
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5 BoU utskottet/Sektor Utbildning
5.1 Ekonomiskt resultat
Resultaträkning
löpande prisnivå, Mkr

Externa Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Interna poster
Verksamhetens nettokostnader
Skattemedel
PERIODENS RESULTAT

13,5
-72,5
-51.1
-0,2
-1 I, I '
-121 ,4
128,8
7,4

11,6
-70,2
-55,7
-0,2
-1 1,8
-126,3
123,4
-2,9

9,6
-75,7
-50,6
-0,2
-11,9
-128,8
128,8
0,0

14,3
-112,8
-76,6
-0,3
-1 7,9
- 193,3
193,3
0,0

19,8
-115,6
-77,8

-o,3
-16,7
-190,6
193,3
2,7

l

Ekonomiskt resultat
Barn- och utbildningsutskottet visar för periodenjanuari - augusti ett överskott på 7,4 Mkr jämfört med
2, 1 Mkr vid T 1 samt mot 2020 där underskottet vid T2 var -2,9 Mkr. Detta resultat är positivt påverkat
av bland annat förändrad semesterlöneskuld på 4,4 Mkr.
Personalkostnaderna avviker positivt mot budget med 3,2 Mkr. Dock är personalkostnaderna 2,3 mkr
högre än föregående år. Den höga kostnadsnivån kvarstår med köp av huvudverksamhet, 2 mkr högre
än budgeterat men 1,5 mkr lägre än motsvarande period 2020.
Färre verksamhetsgrenar inom utskottet uppvisar ett underskott jämfört med Tl.
Helårsprognosen beräknas till ett överskott på 2,7 Mkr mot tidigare uppskattad prognosen vid T1
0,6 Mkr. Gällande köp av tjänst främst gymnasieskola och gymnasiesärskola kan verksamheten under
oktober förbättra prognosen för resultat 2021 samt förbättra volymprognoserna för kommande budgetår.
Gemensam verksamhet
Gemensam verksamhet uppvisar för perioden ett resultat på 2,7 Mkr. Överskottet beror på bland annat
på Skolmiljarden 0,6 mkr, Länstrafiken 2020 0,6 mkr, 0,9 Mkr sjuklöneersättning. Förändring
semesterlöner 0,9 mkr. Prognos för året inom gemensam verksamhet beräknas idag till 2,2 Mkr varav
0,6 Mkr består av Länsh·afiken 2020, samt 0,5 Mkr då det är lägre kostnad jämfört med budgeterat för
Länstrafiken 2021. Inom skolverkets projekt Likvärdig skola 2020 kommer delvis återbetalning påverka
verksamheten 2021. Samtidigt görs en översyn över projektmedel 202 l vilket kan påverka årets resultat
negativt.
Förskola & pedagogisk omsorg
Verksamheten uppvisar för perioden ett positivt resultat på 0,5 Mkr. Förbättrat jämfört med T1 där
resultatet var -0,2 ivfkr. Inom denna större förbättring ligger påverkan av minskad personalkostnad under
perioden.
Prognos utifrån nuvarande kostnadsbild är ett underskott på 0,5 Mkr baserat på minskade bidrag och
ökning av antal barn utifrån inflyttning.
Fritids hem
Verksamheten uppvisar för perioden ett resultat på 0,4 Mkr baserat på lägre kostnad för köp av
huvudverksamhet. Prognos för året är 0,5
Grundskola, inkl. förskoleklass
Verksamheten visar en fortsatt stärkt trend med ett resultat på 3,6 Mkr. 3,2 Mkr av detta avser
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resultateffekt avseende föränd1ing semesterlöneskuld. Med justering utifrån semesterlöneskuld så syns
ett mer balanserat resultat för perioden. 0,3 Mkr av resultatet stärks av minskade personalkostnader
utifrån effektiviseringar i organisationen men belastas fortfarande av hög andel köp av huvudverksamhet
- 0,6 Mkr.
Prognos för året är för närvarande 0,6 Mkr, Ett ökat elevantal inom grundsärskolan kan påverka
resultatet inom verksamheten.

Gymnasieskola
Verksamhetens visar ett underskott på - 0,5 Mkr jämfört med - 0,2 Mkr vid T 1. Detta byggs främst upp
stora volymer gymnasie- och gymnasiesärskolan och köp av tjänst. Där periodiseringar enligt kostnader
för vårens gymnasieskola ligger som grund. Enligt tidigare volymprognoser har verksamheten angett en
minskning fram till 2023 där juste1ing av prognos 2021 kan behöva göras utifrån faktiska volymer. Viss
ökning av 4-års elever har tillkommit utifrån pandemin.
Prognos för året är en budget i balans, dock är utfallet direkt volymstyrt och därmed svårt att påverka.

Kommunal vuxenutbildning
Den kommunala vuxenutbildningen visar på ett positivt resultat på 0,7 Mkr. Resultatet för perioden
p åverkas av utbetalt bidrag för yrkesvux 2020 som stärker resultatet med I , 1 Mkr
Prognos för året är en budget i balans.
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5.2 Årets verksamhet
Under perioden har verksamhet bedrivits i förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, gmndsärskola,
fritidshem, vuxenutbildning i fann av framförallt svenska för invandare (SFI) i egen regi.
Verksamheterna bedrivs i kommunens egna lokaler i centrala Nordmaling, Lögdeå och Gräsmyr. Egna
fri tidshem finns också i Rundvik, Nyåker och Håknäs. Vuxenutbildningen flyttade juni till nya lokaler
i Rundviks skola. Förskolor finns forntom i centrala Nordmaling även i Nyåker, Håknäs, Gräsmyr och
Lögdeå. All gymnasieutbildning utförs av andra huvudmän, främst inom samverkansavtal Region
Västerbotten.
Pågående pandemi har tydligt påverkat arbetssituationen för personal och elever. Perioden januari-aug
har utifrån en stöne samhällsspridning påverkat verksamheterna med ingripande åtgärder och hantering
av konstaterad Covid bland elever och personal.

Förskola och familjedaghem
Under perioden har i snitt 250 barn varit inskrivna i de kommunala förskolorna samt 25 bam inom
familjedaghem. Jämförbara volymer med 2020 men över tid en ökad volym som en effekt av de höga
födelsetalen under 2016. Med hjälp av bidrag från Skolverket har gruppstorleken även under perioden
kunnat begränsas till max 17 barn per avdelning. Minskade stadsbidrag kommer att påverka
möjligheterna inom befintliga ramar att bibehålla motsvarande nyckeltal för 2021-2022. Verksamheten
ser en viss ökning i inflyttning som påverkar volymer i tätort från aug 2021. Fram till slutet av 2022 och
inflyttning i den kommande nya 6-avdelningsförskolan kommer man troligen överstiga 17 barn per
avdelning inom tätorten under våren 2022.
Under året har verksamheten arbetat fram en ny pedagogisk plan utifrån den nya Läroplanen för
förskolan. Vidare har personalen fått utbildning i TMO (traumamedveten omsorg) och SKUA (Språk
och kunskapsutvecklande arbetssätt). HLT har varit en kontinuerligt inslag i verksamheten under året.
Förskolan ser en ökning av barn med särskilda behov samt svårigheter att tillgodose dessa behov.
Pandemin har medfört en minskad barnnärvaro, från normalt ca 65% av inskrivna barn till ca 55% under
perioden. Förskolan har arbetat föredömligt med anpassning utifrån pågående pandemi med tydliga
rutiner vid hämtning och lämning samt hantering av symptom hos bam. Nyttjande av skyddsutrustning
med tydliga rutiner och utbildning har införts vid misstanke om covid hos barn under förskoletid.
1 september sker planerad omorganisation med förstärkning av ledarskapet med tillträde av ny rektor
för förskolorna i Lögdeå och Gräsmyr. Förskolorna organiseras tillsammans med grundskolan under
gemensam rektor.

Fri tidshem
Verksamhet inom fritidshemmen har bedrivits på nio avdelningar i egen regi. Under perioden har i snitt
2 18 elever haft en plats i ett fritidshem vilket är motsvarande volymer mot tidigare år. Personalstyrkan
består av 15,5 heltidstjänster.
De flesta fritidsavdelningama har rymliga och ändamålsenliga lokaler samt utomhusmiljöer. Under
perioden har plane1ing av Fritidshemmens del i stadieindelningen slutförts och Kyrkovallens skola har
övertagit verksamheten i Gluggen från aug 2021.
Pandemin har påverkat på samma sätt som för förskolan med en minskning i jämförelse närvaro mot
antalet inskrivna från ca 60% till 50%. Något ökad närvaro under augusti.

Grundskola, förskoleklass
Kommunen har bedrivit förskoleklasser vid Levarskolan, i Lögdeå och Gräsmyr. För läsåret perioden
har kommunen 76 elever i förskoleklass. Grundskolan i Nordmaling har under perioden haft cirka 650
elever fördelade på fem enheter.
Under perioden har grundskolan påverkats utifrån den ökande smittspridningen i samhället. Inom
högstadiet har distans och fjärrundervisning genomförts för en årskurs per vecka inom högstadiet. From
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V 11 har ÅK.9 bedrivit närundervisning för att ge bästa möjliga forntsättningar till goda resultat vid
examen. Något förhöjd elevfrånvaro för vårterminen. Pandemin har haft stor påverkan men också lett
till positiv utveckling. Till exempel, utvecklade digitala metoder och arbetssätt med ökad digital
kompetens och bättre hygienvanor.
Verksamheten ser även resultat av tidigare och innevarande års satsning på specialpedagogiska
arbetssätt trots pandemipåverkan. V i ser dock något minskade resultat ÅK.9 med lägre meritvärde.
Andelen behöriga till yrkesprogram har ökat från 84,9 till 86,0 %. Glädjande är att alla avgångselever
har kunnat erbjudas gymnasiestudier nationella program eller individuella alternativ.
Samtlig skolpersonal har fått ta del av en trygghetsutbildning och arbetet med det förebyggande och
främjande arbetet fortsätter systematiskt i de lokala trygghetsteamen.
Gymnasieskola
All gymnasieutbildning på nationella program köps från annan huvudman. Under perioden har det i snitt
funnits 286 elever i gymnasieutbildning i andra kommuner eller i fristående gymnasieskolor.
Volymökningen de senaste åren, delvis beroende på mottagande av nyanlända förväntas plana ut vilket
medför över tid lägre kostnader.
Oro har funn its kring måluppfyllelse och minskad andel elever med gymnasieexamen men de resultat
som presenterades under hösten visade på en tydlig förbättring.
Ingen ökning av avhopp eller återkoppling från huvudmännen kopplat till högre risk för försämrade
resultat utifrån pandemin. Ett fåtal elever har bedömts behöva en förlängd studietid utifrån medicinska
skäl och hinder att delta i undervisningen under Pandemin.
Kommunal vuxenutbildning
Den kommunala vuxenutbildningen i egen regi består i huvudsak av svenska för invandrare (SFI). Cirka
60 elever studerar vid Lärcentmm Omega. Inom grnndläggande vuxenutbildning SvA och Eng har ca 20
elever studerat. En viss minskning efter en större ökning från 2018 där man under 2019 hade ca 100
elever inom dessa utbildningsformer på plats.
Alla kurser och yrkesutbildningar på gymnasial nivå köps dock av andra utbildningsanordnare, såsom
närliggande kommuner eller externa företag.
Verksamheten har under perioder varit helt eller delvis via fjämmdervisning under perioden.
Nämndervisning bedrivs från augusti 2021 och verksamheten räknar med en volymökning SFI utifrån
ökad mottagning av nyanlända
Måltidsverksamhet
Måltidsverksamheten arbetar utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer samt egna mål mnt
ekologiskt och klimatsmart. Andelen närproducerade livsmedel har ökat till ca 33% till 2020.
Verksamheten arbetar målmedvetet för ett minskat matsvinn genom information och rntiner. Arbete
pågår tillsammans med upphandlade leverantörer för att tydligare kunna följa upp målsättningar kring
ekologisk och närproducerade livsmedel.
Åtgärder som är gjorda p.g.a. pandemin är att matschemat är utlagt så att verksamheten försökt minska
antalet elever som befinner sig i matsalen samtidigt. Markeringar på golvet för att påminna om att hålla
avstånd. Handsprit i anslutning till serveringen. Plexiglas är uppsatt vid serveringsdisken. Mera frekvent
byte av serveringsbestick görs för att hålla kontaktytorna så rena som möjligt. Dessa insatser kommer
troligen i viss form även finnas kvar efter pandemin för att minska generell risk för smittspridning.
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5.3 Måluppföljning Sektorer
Uppföljning av kommunfullmäktiges mål i fastställd budget 2021 sker i form av styrkort. Bedömning
görs utifrån följande färgkodning.
•
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Perspektiv
Medborgarnytta

Verksamheten ska årligen i någon form
mäta brukar- eller kundupplevelsen av
kommunens tjänster samt förbättra
resultaten.

Från Skolinspektionens enkät till
vårdnadshavare inom grundskola och
fritidshem VT2020 kan vi utläsa en
generell ökad nöjdhet mot 2018. Ingen
mätning VT 202 l. Kring
grundläggande värderingar, medelvärde
8,6 (2018 8,1 samt riket 8,6), fler
uppger även att man vet vem kan kan
vända sig om man får veta att en elev
blivit kränkt, medelvärde 8,7 (2018 8,0
samt riket 7,9). Vi ser en mindre
förbättring kring föräldrars upplevelse
av sitt barns studiero under lektioner,
medelvärde 5,8 (2018 5,7 samt riket
5,8). Dock är detta område där
föräldrars nöjdhet är lägst tillsammans
med möjligheten till vila och avskildhet
på barnets fritidshem. Total
svarsfrekvens för enkäten är 32% att
j ämföra med rikets 35%.

Alla elever känner sig trygga i skolan.

Genomförda elevenkät under
hösttermin 2019 visar på att ca 70% av
eleverna i grundskolan upplever sig
trygga i klassrummet samt 24% har
svarat till viss del trygga. En
uppdaterad elevenkät är gjord med nya
frågor 2019 vilket försvårar jämförelser
med tidigare år, men vi kan se en viss
förbättring i upplevd trygghet. I hela
riket är andelen som känner sig trygga i
skolan 52% respektive 34% som är till
viss del trygga enligt skolinspektionens
enkät vt-20. Gällande trygghet på raster
uppger 66% av eleverna att de känner
sig trygga samt 26% till viss del trygga.
Andelen incidentrapporter har minskat
bland elever i de äldre årskurserna, men
ökat bland de yngre. Detta bedöms
bland annat bero på ett nytt
rapporteringssystem och ett ökat fokus
ute på enheterna kring anmälningar av
incidenter och kränkningar och vad som
ska anmälas. Ny analys 2020-2021 görs
vid årets huvudmannarapport.

I SKL:s "Öppna jämförelser" ska det
sammanlagda värdet gällande
resultatindikatorer fö rbättras jämfört
med föregående år.
Ekonomi i balans

Verksamhetens kostnader ska
harmonisera med j ämförbara
kommuner med liknande struktur.

■

I SKLs öppna jämförelser från 2020
placerar sig Nordmalings kommun på
plats 225 av Sveriges 290 kommuner.
Föregående år var plats 190. Stor
variation över tid.
Publicerad statistik avseende
nettokostnader indikerar ett lägre
kostnadsläge jämfört med tidigare år.
Framförallt synligt i de större
verksamhetsområdena.
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Perspektiv

Effektiv verksamhet och
utveckling

Attraktiv arbetsgivare

Verksamheten ska ha en ekonomi i
balans

Barn-och Utbildningsutskottet visar för
perioden ett överskott mot budget på
7,4 Mkr

Elever i Nordmaling skall i jämförelse
med andra kommuner ha ett högt
meritvärde

Meritvärdet för avgångselever 2021 är
198 och är något minskat från
föregående år, jämförelser finns ej
ännu i Kolada. För årskurs 6 ser vi
glädjande en positiv trend med
förbättrade resultat inom matematik,
svenska och engelska.
Nordmalings elever lämnade 2020
årskurs 9 med ett genomsnittligt
meritvärde på 209 i j ämförelser med
liknande kommuner på 216.

Alla unga ska lämna grundskolan med
minst godkända betyg.

Läsåret 2020/2021 lämnade 67% av
eleverna årskurs 9 med minst godkänt
betyg i alla ämnen. Jämförelse
2018/2019 65%, 2019/2020 75%

Alla elever skall vara behöriga till
nationellt program på gymnasieskolan

Läsåret 2020/2021 var 87% behöriga
till gymnasieskolan mot 85%
2019/2020.

Satsning på ekologiska livsmedel inom
måltidsorganisationen för ökad
hållbarhet.

33 % av livsmedlen är närproducerade
och klimatsmarta. Ingen större
påverkan under pandemin. Förbättrad
statistik kan tas fram i slutet på året då
leveransunderlagen utvecklas inom
området från leverantörer.
Påverkan utifrån pandemin gör att bra
underlag saknas för perioden.

Attraktiva och hälsofrämjande
arbetsplatser.
Engagerade medarbetare med rätt
kompetens.

•

Ledarskap som skapar förutsättningar
för goda resultat.

•

Sektorns medarbetare visar ett mycket
gott engagemang med stort
ansvarstagande. Under pandemin har
mycket fokus på hantering av
smittbegränsande åtgärder och
ingripande åtgärder påverkat
möjligheterna till utvecklingsarbete
utifrån fastställda mål med aktiviteter.
prioriterade utbildningsinsatser har
genomförts .
Från medarbetarenkäten som
genomfördes under hösten 2020 visar
det sammanlagda index för ledarskap
4, 10, att jämföra med 4,05 för
Nordmalings alla verksamheter. Vi ser
att ett gott förtroende finns för våra
chefer. Inom tidigare identifierat
förbättringsområde med tydliggörande
av mål ser vi en förbättring mot tidigare
mätning. Under perioden har ingen
uppföljning av handlingsplaner kunnat
genomföras, följs upp under hösten.
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6 Sociala utskottet/Sektor Omsorg
6.1 Ekonomiskt resultat
Resultaträkning

Löpande prisnivå, Mkr

Externa Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Interna poster
Verksamhetens nettokostnader
Skattemedel
PERIODENS RESULTAT

20,6
-10611
-48,8
-0,3
-6,3
-140,9
136,5
-4,4

I

16,7
-107, 1
-46,3
-0,2
-6,7
-143,6
137,l
-6,5

13,8
-103,4
-40,1

-0,2
-6,6
-136,5
136,5

o,o

20,1
-154,3
-60,4
-0,3
-9,8
-204,7
204,7
0,0

30,8
-1 61 ,9
-72,3

I

-0,4

-9,4
-213,2
204,7
-8,5

Ekonomiskt resultat
Resultatet för sektor omsorg för perioden visar på ett underskott jämfört med budget på 4,4 Mkr. Inom
de olika verksamhetsgrenarna har äldreomsorgen ett underskott på -5 ,6 Mkr, LSS ett överskott på
1,0 Mkr, Individ och familjeomsorg redovisar ett underskott på -2,2 Mkr och Flykting/EKB /ÖF
redovisar underskott på -0, 7 Mkr.
Prognos för helåret beräknas till - 8,5 Mkr.

Gemensam verksamhet inkJ färdtjänst 2,9 Mkr
Gemensam verksamhet innefattar bl.a kostnader för underhåll-och serviceavtal datastöd, avskrivningar
på inventarier samt övriga gemensamma kostnader för Sociala utskottet. I det positiva resultatet finns
statsbidrag som ännu ej fördelats ut till främst äldreomsorgen.
I resultatet för den gemensamma verksamheten finns en kostnad för en LSS placering som ej var
budgeterad på denna verksamh et utan på flyktingmottagningen. Hittills har detta belastat verksamheten
med 1,9 Mkr. Ärendet är idag överklagat och man avvaktar beslut.
I resultatet redovisas även föränchingen av semesterlöneskulden på+ 1,4 Mkr. Till skillnad från tidigare
år så är även augusti månad med. Vilket innebär att semesterlöneskulden sjunker mer än vad som skett
tidigare år. Däremot så kommer skulden öka mer fram till årsskiftet.
Detta innebär att den gemensamma verksamheten prognostiseras att göra ett underskott för
2021.Däremot så kommer färdtjänsten att redovisa ett överskott men sammanslaget kommer prognosen
att hamna på ett underskott gentemot budgeten.

Hemtjänst -1,4 Mkr
Hemtjänsten som verksamhetsområde avviker negativt mot budget med -1,4 Mkr. Verksamhetens
nettokostnad har ökat med 7 procent eller 1,9 Mkr jämfört med samma period 2020. Intäkterna är
0,7 Mkr högre j ämfört med budget för perioden. Personalkostnaderna avviker negativt med -1 ,9 Mkr
järruört med budget och har även ökat med 0,9 Mkr jämfört med utfallet för samma period under 2020.
Köp av huvud verksamhet (LOV) avviker -1,9 Mkr järruört med budget och har under perioden ökat med
1,5 Mkr eller 17 procent.
Antalet beviljade timmar för periodenjanuari till augusti har ökat med 3 623 timmar järruort med samma
period 2020. Av förändringen har LOV ökat med 1 797 timmar och kommunen har ökat med 1 826
timmar. Totalt beviljad tid under perioden uppgår till 36 369 timmar att jämföra med T2:an för 2020 då
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den beviljade tiden var 32 746 timmar.

Särskilt boende -3,3 Mkr
Verksamheterna visar ett negativt resultat avseende perioden på 3,3 Mkr jämfö1i med budget. Intäkterna
är 1,5 Mkr högre än budgeterad nivå, vi lket kan förklaras med ökade statsbidrag till verksamheten.
Personalkostnaderna redovisar ett negativt resultat på -4,2 Mkr mot budget detta beroende på att
nyckeltalen för antal årsarbetare per bmkare har sänkts i budgeten. Omställningen i verksamheterna har
till stor del inte anpassat sig till denna förändring. Personalkostnaderna är 0,8 Mkr lägre i T2 2021
jämicirt med samma period 2020. Skillnaden ligger främst inom lön till timanställda. Fortfarande råder
brist på sjuksköterskor men kostnaden för tillfälligt inhyrd personal har järnfort med 2020 sjunkit med
0,2 Mkr till 1,8 Mkr.

Korttidsboende, hemsjukvård samt hjälpmedel -1,3 Mkr
Resultatet för verksamheten är negativt och beror främst på att personalkostnaderna för hemsjukvården
överstiger den budgeterade kostnaden. Kostnaderna för betalningsansvar under 2021 överstiger
budgeten samt att under året så inrättades en Covid avdelning under en kortare period som ej var
budgeterad. Nettokostnaden har ökat med 1,0 mkr jämfört med samma period 2020.

Omsorgsverksamhet/LSS 1,0 Mkr
Omsorgsverksamhetema visar för perioden ett överskott på 1,0 Mkr jämfört med budget. Den dagliga
verksamheten redovisar ett överskott mott budget med 0,4 Mkr jämfört med budget och det kan hänföras
till lägre personalkostnader. Nettokostnaden ligger i nivå med resultatet i T2:an för 2020.
Kostnaderna för personlig assistans visar också på ett positivt utfall mot budget med 0,3 Mkr. Här beror
det på minskade köp av assistans. Nettokostnaden har sjunkit med 0,7 Mkr järnföti med T2:an för 2020.
Grnppboendena redovisar för perioden ett överskott på 0, 1 Mkr som främst härrör sig till ersättning från
staten i samband med sjuklöner. Man har dock kunnat bedriva verksamheten utan att ersätta den
sjukfrånvaron med vikarier. Personalkostnaderna inom gruppboenden Ligger i paritet med budgeten men
0,6 Mkr högre än T2 2020. Nettokostnaden totalt för grnppboendena har ökat med 0,6 Mkr jämfört med
samma period 2020.
Övriga insatser inom LSS redovisar ett överskott mot budget på 0,2 Mkr. Vilket kan härledas till lägre
personalkostnader och lägre inköp av externa korttidsplatser. Nettokostnaden har ökat med 0,1 Mk.r
jämfört med T2:an 2020.

Individ- och familjeomsorg -2,0 Mkr
Verksamheterna under IFO visar ett negativt resultat för perioden på -2,0 Mkr. De verksamheter som
riktas mot vuxna såsom missbruksvård etc har ett utfall på -0,5 Mkr mot budget. Den stora avvikelsen
finns främst under barn- och ungdomsvård på -2,6 Mkr samt ekonomiskt bistånd med -0,7 Mkr. Den
gemensamma verksamheten på IFO redovisar ett överskott gentemot budget på 1,8 Mkr.
Nettokostnaden totalt för IFO har ökat med 1,6 Mkr jämfört med samma period ifjol. För verksamheten
mot vuxna har nettokostnaden stigit med 0,9 Mkr. För Barn- och ungdomsvården har nettokostnaden
ökat med 1,8 Mkr och när det gäller det ekonomiska biståndet så ligger nettokostnaden kvar på samma
nivå som ifjol. Däremot så har nettokostnaden för den gemensamma verksamheten sjunkit med 1, l Mkr.
Det kan förklaras med att personalkostnaderna är på samma nivå som ifjol men intäktssidan i form av
statsbidrag har ökat med 1 Mkr.

Flyktingverksamhet -0,7Mkr
Verksamheterna har tidigare finansierats helt via statsbidrag från främst Migrationsverket vilket innebär
att inga skattemedel tillskjutits verksamheten. Underskottet inom verksamheten beror på minskade
intäkter från migrationsverket.
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6.2 Årets verksamhet
Ordinärt boende
Pandemin har påverkat och ökat belastningen för medarbetarna inom hemtjänsten under året. Rådande
pandemi är också en orsak till att ett antal brnkare har sagt ifrån sig kommunala insatser. Verksamheten
arbetar ständigt med att anpassa bemanningsbehovet utifrån uppdraget. Trots ökad arbetstyngd med fler
beviljade timmar samt att ständigt bära munskydd och annan skyddsutrnstning har omsorgen ändå
lyckats att utföra de biståndsbedömda besluten.
Den kommunala hemtjänsten i Nordmalingsgruppen har under året planerat för att flytta till mer
ändamålsenliga lokaler. Under september månad kommer den nya hemtjänstlokalen att tas i bruk och
vara belägen i Kompassens lokaler på Strandholmen.
Hemtjänsten norra har genom omorganisationen i sektor omsorg fått en ny chef.
Hemtjänsten har under maj månad fått ytterligare en tjänstebil. Den ökade kostnaden som redovisats för
det nya fordonet har väl kompenserats med minskade reseräkningar. Arbete pågår med att göra en
fördjupad analys av att sänka kostnaderna för reseräkningarna ytterligare genom att införskaffa en
tjänstebil till.
Ett nära samarbete mellan hemtjänstens enhetschefer, sektorchef och ekonomikontoret har bidragit till
ökad ekonomisk förståelse för verksamhetens förmåga att påverka kostnaderna i framför allt
schemaläggningen och planeringen av arbetet.
Vidare har trygghetskamera införts i verksamheten. Nu har hemtjänsten fyra kameror ute hos
omsorgstagare i hemtjänsten.
Avtalet med LOV-företaget har förlängts och ett nytt upphandlingsunderlag kommer att presenteras för
kommunstyrelsen under hösten där förändringar avseende innehåll presenteras.

Särskilt boende/korttidsboende
Pandemin har likväl som i hemtjänsten varit ansträngande för medarbetarna på särskilt boende men
omvårdnaden har trots svårigheterna kunnat bibehållas med god kvalitet.
Genom att omorganisationen genomförs i olika steg har nu fyra enhetschefer på enheten Strandholmen
i augusti månad blivit tre. Arbetet med att att hantera personalkostnader som inte harmoniserar med
budget pågår. Under åter första sju månader har antalet arbetade timmar minskat med cirka 560 stycken
inom säbo. Tiden motsvarar strax över tre medarbetare. I november och december förväntas alla
scheman harmonisera med tilldelad budget föt månaderna.
Antalet platser inom demens har utökats med två. BPSD avdelningen tar idag emot 8 omsorgstagare i
stället för tidigare 6. En förtätning för att dels erbjuda plats men också för att erhålla stordriftsfördelar.
Allt fler biståndsbeslut kring plats på säbo har tillkommit under året. Avräkning efter augusti visar att
29 beslut är tagna under året och 14 har blivit verkställda. Skillnaden är 12 då en har flyttat till annan
kommun och två har avlidit. De 12 befinner sig antingen på rehab i väntan på plats eller i hemmet med
förstärkt hemtjänst. Korttidsbeslut på rehab har också ökat varför den tomma avdelningen Viken b, har
öppnat som utökat rehab i september för att undvika köpta placeringar.

HSL
Hemsjukvården har haft en markant ökning av hemsjukvårdsuppdrag. Verksamheten har svårigheter att
rekrytera sjuksköterskor till vakanta tjänster och vikariat har inneburit tjänsteköp av sjuksköterskor från
bemanningsföretag. Det finns fortfarande brist på ordinarie personal på alla sjukskötersketjänster. För
att motverka d et kommer förslag kring ersättningsstrukturer att arbetas fram. Ny chef för verksamheten
beräknas tillträda 1 januari 2022. Arbetsmiljön behöver också förbättras och planen är att ianspråkta
ytterligare arbetsrum på Strandbacken/Tallbacken. Verksamheten har fått uppdrag att skapa
överanställning av sjuksköterskor för att minska kostnader för hyrsjuksköterskor. Om takten på köp av
bemanningsföretag fortsätter kommer utfallet överstiga 200 % av tilldelad budget vilket skulle motsvara
ett underskott på cirka 1,4 Mkr kronor.
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LSS
Ett vakant tjänsteutrymme avseende arbetsterapeut under kva11al 1 till 3 samt restriktivitet att anställa
vikarie vid personalfrånvaro bidrar till minskade personalkostnader. Period av ökad personalbemanning
för brukare med särskilda behov har funnits och är varierat över perioden. Försäklingskassans resttiktiva
bedömning av grundläggande behov för att bevilja assistansersättning kan innebära ökade kostnader för
kommunens personlig assistans.

IFO
Individ- och familjeomsorgen har under perioden fått en ny IFO chef som har tillträtt tjänsten.
Det är ett fortsatt behov av familjehemsplaceringar av barn, vilket ger fortsatt stora kostnader. Personal
finns rekryterad till tidigare vakanta tjänster vilket ger förutsättningar att förbättra rekrytering av egna
familjehem. Även statsbidrag är rekvirerade i det avseendet. Personal planeras att få vidareutbildning,
vilket ger utökad kunskap i att ge utbildning och stöd till de egna familjehemmen. Personalbemanning
inom försörjningsstöd är nu stabil och ger bättre förutsättning att analysera orsaken till de ökade
försö1jningsstödskostnaderna. En förbättrad kontinuitet hos personal inom försörjningsstöd ger effekt
av förbättrad handläggning och tätare samverkan med arbetsmarknadsenheten samt ökad
funktionssamverkan med övriga enheter.
Säkerheten i lokalerna ses över på förekommen anledning och en ny sluss på tredje våningen planeras
där besökare kan erbjudas samtal/stöd utan att komma intill de arbetsrum där socialseheterama har sina
hemvis ter.
Flyktingverksam het
Etableringsstöd utbetalas från Migrationsverket för flyktingarna för de två första åren dom är i
kommunen. Försö1jningsstöd fördelas en intäkt för initialt försöijningsstöd. Det är en svår ekonomisk
situation då migrationsverket gör restriktivare bedömningar. Hemtjänsten samverkar med
ekonomifunktionen så att även ersättningar till hemtjänsten kan rekvireras i de fall där det är tillämpligt.

EKB
Verksamheten för ensamkommande barn EKB har avvecklats under perioden. De som varit boende där
hat passerat 18 årsdagen och är därför inte· kvar i boendet. Det finns en överenskommelse avseende
överlåtelse av andelstal med Umeå kommun när nya ensamkommande anländer.
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6.3 Måluppföljning Sektorer
Uppföljning av kommunfullmäktiges mål i fastställd budget 2021 sker i fom1 av styrko1i. Bedömning
görs utifrån följande färgkodning.
• ~!1/t l!ppt)c/Lt

"' målet dehis uppi}1Et

■

"' mllet l'j

upp{~ilt

Perspektiv
Medborgarnytta

I de kommunjämförelser som görs ska
värdena förbättras jämfört med
föregående år.
Samtliga verksamheter ska årligen i
någon form mäta brukar- eller
kundupplevelsen av kommunens
tjänster och vidta åtgärder för att
förbättra resultaten.

Ekonomi i balans

Öppna jämförelser öppnades för
kommunerna den 18 maj. Utskick sker
till omsorgstagare.

■

Sveriges kommuner och regioner har
upphandlat Enkätfabriken som har
skickat ut underlaget till
verksamheterna inom IFO och LSS.
Resultatet förväntar sig sektor att få sig
till del innan årsskiftet.
Socialstyrelsen är j ust klar med sin
upphandling om: "Vad tycker äldre om
äldreomsorgen". På grund av
upphandlingstekniska skäl kommer
underlaget, genom företaget Indikator,
inte ut till äldreomsorgen fötTän tidigast
v2 2022. D et gör att målet inte går att
beslaiva eller uppfylla under 202 1.

Informationen om social service och
socialt stöd s kall vara korrekt och lätt
tillgänglig och kontakt med
socialtjänstens p ersonal skall vara lätt
att få.

Det som saknas är information på
kommunens webbplats på lättläst
svenska, den är ännu inte färdig. D atorn
som fanns i kommunhusets reception
flyttades till IFOs reception där den
används för att ansöka om insatser eller
stöd. Den används frekvent.

Samtliga verksaml1eters kostnader ska
harmonisera med jämförbara
kommuner med liknande struktur.

Utifrån kolada.se har s iffrorna ännu inte
publicerats för innevar~nde år. Arbetet
med omorganisationen inom
äldreomsorgen pågår och förväntas
kunna sänka kostnaderna så att de ska
harmonisera med kostnader för
jämförbara kommuner med liknande
struktur. Utifrån att Nordmaling fått en
ännu mindre andel tillbaka i LSS
utjämningen än tidigare år indikerar det
att verksamheten nu tangerar
nettokostnadsavvikelse i jämförelse
med andra kommuner. Höga
placeringskostnader på inom barn och
unga har det upparbetats en plan kring
då statsbidrag riktat till barn och unga
erhållits.

Verksamheterna ska klara sin
verksamhet inom tilldelad ram.

Alla verksamhetskostnader
harmoniserar ej med jämförbara
kommuner, men åtgärder vidtas. Budget
inom äldreomsorgen är fördelad i
timmar att använda till personal men
visar negativa nettokostnadsavvikelser.
Jämförelsen med föregående å_r visar
ändå att kostnaderna är på väg nedåt.
LSS och hemtjänst visar på goda
möj ligheter att rymma verksamheten
inom ram. Stärkta resurser i form av
statsbidrag kommer att åverka bland
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Perspektiv

Effe ktiv verks amhet och
utveckling

Attraktiv arbetsgivare

Vuxna personer med behov av stöd
stärks i sin föm1åga att kunna leva ett
självständigt liv.

Förebyggande insatser genomförs i
syfte att minimera psykisk och fysisk
ohälsa, oavsett ålder, kön, etnicitet och
funktions förmåga.
Attraktiva och hälsofrämjande
arbetsplatser.

Engagerade medarbetare med rätt
kompetens.
Ledarskap som skapar förutsättningar
för goda resultat.

•

•

annat placeringskostnader för barn och
unga positivt inom IFO .
I öppna jämförelser går det att läsa att
metod IBIC Individens behov i centrum
används vid olika typer av
biståndsbedömningsbeslut, signalvärdet
är grönt. Frågor kring missbruk hanterar
verksamheten frågeställningen men
visar i öppna jämförelser att ind ikatorer
på aktuella rutiner vid missbruk av
läkemedel eller andra
beroendeframkallande missbruk saknas
och signalvärdet är rött. Däremot visas
aktuell rutin för samordning mellan
äldreomsorg och missbruk signalvärdet
grönt. Aktuell rutin vid indikation på att
en vuxen utsatts för våld visar
signalvärdet grönt. Sammantaget visar
öppna jämförelser att förutsättningarna
att ge vuxna personer med behov av
stöd insatser med mål att stärka sin
förmåga att kunna leva ett självständigt
liv där visas mer grönt än rött.
Öppna jämförelser öppnades för
kommunerna den 18 maj. Utskick sker
till omsorgstagare.
Sektorn arbetar genom Sunt Arbetsliv
med skyddsombud, HR och chefer i
gemensamt valda friskfaktorer. Syftet
är att skapa hälsosamma och attraktiva
arbetsplatser. Flera workshops har
genomförts och genom
samverkansavtalet med de fackliga
organisationerna har sektorn påbörjat
samverkan och arbetsmiljöfrågorna
kommer att bli centrala i den nystartade
skyddskommitten på sektor nivå.
Medarbetarenkät har ännu inte
genomförts.
Medarbetarenkät ännu ej utförd fö r
2021.
Medarbetarenkät ännu ej utförd för
202 1.
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7 Bredband
7.1 Ekonomiskt resultat
Resultaträkning
Löpande prisnivå, Mkr

2,9

2,6

Personalkostnader
Ö vriga kostnad er

-0.4
-2,0

-0,4
-5,0

2,2
-0,4
- 1,5

A vskrivnin gar
Interna poster

-0,6
0, 1

-0,3
0, 1

Verksamhetens nettokostnader

0,0

S kattemedel
PERIODENS RESULTAT

0,0

Externa Intäkter

3,3

4,0

-0,6
-2,4

-0,6
-2,2

-0,3
0,0

-0,4

O,l

-1 ,3
0, 1

-3,0

0,0

0,0

0,0

-3,0

0,0

o,o

o,o

7 .2 Arets verksamhet
Proj ekt Utkanten kommer att slutföras under året med fast boende, fritidsboende ligger utanför proj ektet
och kommer att kunna kompletteras under våren/sommaren 2022.
Det är fortfarande många komplette1ingar av efteranslutningar där man byggt ut nätet tidigare.
Nordmalings kommuns fibemät har ca 1 950 aktiva kunder under kvartal 2, en ökning från ca 1700
motsvarande tidpunkt 2020.

~~~~~
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8 Nordva AB
8.1 Huvuduppgifter
Syftet med bolaget är att äga och tillhandahålla anläggningar dels för produktion av allmänna
vattentjänster dels för avfallshantering. Bolaget startade sin verksamhet per 2 121-01-01 vilket innebär
att inga j ämförelsesiffror från föregående år finns.

8.2 Resultaträkning
Löpande prisnivå, Mkr
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader

13,3
-14,6

Rörelseresultat

-1 ,3

Finansnetto

-0,1
-1,4

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

0,0

Skatt på årets resultat

0,0

Årets resultat

-1,4

8.3 Balansräkning
löpande prisnivå, Mkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH
SKULDER
Eget kapital
Obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER
Ställda säkerheter
Ansvarförbindelser

22,9 1
16,6 I
39,5

2, 1
0,0
31, 1
6,3

39,5 1

o.o
0,0

I
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9 Nordmalingshus AB
9.1 Huvuduppgifter
Det övergripande syftet med ett allmännyttigt bostadsbolag är att främja bostadsförsö1jningen i
kommunen för alla grupper i samhället.

9.2 Resultaträkning
Löpande prisnivå, Mkr
16,0

Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat

Finansnetto
Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat

-12,9

16,0
-13,5

3,1

2,5

-0,3

-0,4

2,8

2,1

0,0
-0,6

0,0
-0,4

2,2

I

1,7

Löpande prisnivå, Mkr
TILLGÅ.t~GAR
Anläggningstillgångar
Omsättn ingstil Igångar

111 ,4
11 ,9 I

I 16,4
16,8

SUM1'1A TILLGÅNGAR

123,3

133,2

Årets resultat

9.3 Balansräkning

EGET KAPITAL OCH
SKULDER
Eget kapital
Obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

36,o

1,2
78,9
7,2

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER
Ställda säkerheter
Ansvarförbindelser

~~

123,3

l

35,2
1, 1

I

88,8
8,1

l

133,2

1
j

~

,

~
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10 Begreppsförklaring
A 11lägg11ingstillgå11gar
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav.
Avskrivningar
Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar som beräknas utifrån förväntad ekonomisk
livslängd.
A vsättningar
Förväntad framtida utbetalning som på balansdagen är osäker till såväl storlek på belopp som tidpunkt
när den ska göras.
Eget kapital
Skillnad mellan tillgångar och skulder och visar kommunens ackumulerade förmögenhet.
Eget kapital inklusive p ensions.förpliktelse
V isar effekten på egna kapitalet om ansvarsförbindelse i form av pensionsförpliktelse skulle redovisas
på skuldsidan i balansräkningen.
Förkortning ar
tkr = tusen kronor
Mkr = miljoner kronor
Intemriinta
K alkylmässig kostnad för det egna kapital (bundet i anläggnings- och omsättningstillgångar) som
utnyttjas inom en viss verksamhet.
Kapitalkostnader
Årlig ersättning mellan finansförvaltni ngen och nämnderna för det kapital som nyttjas. Summan av
internränta och avskrivningar.
Kassaflödesanalys
Redovisar hur kommunen har fått in pengar och hur de har använts under året. V isar förändring i likvida
medel.
Kassalikviditet
Betalningsberedskap på kort sikt dvs. fö1måga att betala korta skulder i rätt tid. Omsättningstillgångar
minus lager delat i kortfristiga s kulder.
Kortfristiga skulder
Lån och skulder som ska betalas inom ett år.
Långfristig a skulder
Skulder vars löptid överstiger ett år.
Nettokostnader
Driftskostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel.
Netto låneskuld
Räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar, ko1tföstiga placeringar respektive kassa och bank.
Omsättningstillgångar
Tillgång som är avsedd att omsättas i verksamheten genom försäljning eller förbrukni ng.

60
Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder där de förbrukas eller tillkommer.

Soliditet
Nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är egenfinansierade. Soliditeten visar
kommunens finans iella styrka på lång sikt. Eget kapital uttryckt i procent av sununa tillgångar.

Revisorerna i Nordmalings kommun

2021-10-21

Till
Fullmäktige i Nordmalings kommun
212000-2536

Revisorernas bedömning av delårsrapport
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i
delårsrapport per 2021-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.
Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk
· hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.
Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten,
inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.
Granskningens resultat presenteras i bifogad rappmt.
Revisorernas samlade bedömning är att kommunen inte kommer att nå
soliditetsmålen eller målet om resultatavvikelse. Övriga finansiella mål
bedöms vara osäkra.
Vi kan inte bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med
fullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk hushållning, då det saknas
prognos per 31 december.
Revisorerna kan inte heller bedöma om resultatet i delårsrapporten är
förenligt med verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning då det är
svårt att på ett objektiv sätt utvärdera förutsättningarna att nå målen.

Nordmalings kommun 202 1-10-21
Underskrifter
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Sammanfattning
Vi har av Nordmalings kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2021-08-31. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2021.
Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige
beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.
Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för sin bedömning.

1 1 Räkenskaperna och delårsrapporten
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:
Kommunens resultat för delåret uppgår till 21,0 mkr, vilket är 19,8 mkr högre än samma period förra året. Det förklaras främst högre
skatteintäkter och generella statsbidrag (+1 1,2 mkr) samt en positiv resultatawikelse i programredovisningen om 6 mkr.
Kommunens prognos för helåret uppgår till 18,9 mkr, vilket är 9,3 mkr högre än budget.
Sociala utskotteVSektor Omsorg visar fortsatt negativt resultat, -4,4 mkr (fg delår -6,5 mkr), där särskilt boende och individ och
familjeomsorgen visar på de största negativa budgetawikelserna. Vi är oroade över resultatutvecklingen.
Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 12,9 mkr för 2021 .

Historiskt sett är det en trend att delårs resultatet är högre än prognosen för helår och det beror oftast på att kostnaderna inte kommer
linjärt över året.
Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och
redovisning.
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sammanfattning forts.
1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån f ullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den
ekonomiska förvaltningen.
Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för
god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, dvs kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt.
Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderas för kommunkoncernen som helhet.

Finansiella mål
Vi noterar att kommunstyrelsen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonom isk hushållning kommer att uppnås.
Vi bedömer att Nordmalings kommun når resultatmålet, 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag för 2021. Vi bedömer att kommunen
inte kommer att nå soliditetsmålen eller målet om resultatavvikelse. Övriga finansiella mål bedöms vara osäkra. Vi rekommenderar att
kommunstyrelsen säkerställer att det finns prognos och tillräckliga uppgifter för att kunna göra en bedömning av de mål som fullmäktige
fastställt.

Verksamhetsmål
Vi kan inte kan bedöma om resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning då det är
svårt att på ett objektiv sätt utvärdera förutsättningarna att nå målen.
Vi rekommenderar att det framgår huruvida verksamhetshetsmål bedöms uppfyllas eller inte på helår. Sådan bedömning anses inte göras i
delårsrapporten 2021-08-31.

Nordmaling 2021-10-21

Johan Franzen
Auktoriserad revisor

Lena Medin
Certifierad kommunal revisor
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lnleclning
Av lag om kommunal bokföring och redovisning framgår att kommuner ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av
minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader. Det är även den rapport
som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige
beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

2.1 Syfte och revisionsfråga
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:
✓

Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, lag om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed i kommuner och regioner
✓ Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet till kommunfullmäktige.
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lnleclning forts.
2.2 Avgränsning
Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2021-08-31.

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av
SKR och Skyrev. Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet försäkra oss att
delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som
vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade
om en fullständig revision utförts.
Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, tex förskingring .

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har enbart granskats med
utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Denna rapport sammanfattar i awikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.
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lnleclning forts.
2 .3 Revisionskritener
Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:
✓

Kommunallag (KL) och lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning , RKR, och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
✓ Interna regelverk och instruktioner
✓ Fullmäktigebeslut
✓

Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av kommunfullmäktige beslutade målen för ekonomi och verksamhet som
är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

2.4 Ansvari g nämnd
Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.
Rapporten är faktakontrollerad av ekonom iavdelningen.

2.5 M etod
Granskningen har genomförts genom:
✓

Dokumentstudie av relevanta dokument
Intervjuer med berörda tjänstepersoner
✓ Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi
✓ översiktlig analys av resultat- och balansräkningen
✓
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Resultat av granskningen
3.1 Förvaltningsberättelse
Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR preciserar
i rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.
Vi bedömer att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R17. Det kommunen benämner som
"programredovisning" ska enligt uppgift motsvara "driftsredovisning".

3.2 Bedömning av fu llmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk
hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.
Vi noterar att kommunstyrelsen inte gjort någon sammantagen bedömning

av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås.

Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för god
ekonom isk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt. Vi bedömer
att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderas för kommunkoncernen som helhet.
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Resultat av granskningen forts.
3.2 .1 Finansiella mål
De finansiella målen är:
Resultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till minst 2 %.
Programmens resultatawikelse ska vara > 0 (belopp i mkr)
Kommunens soliditet ska uppgå till minst 40 %.
Soliditet inkl. pensionsförpliktelse ska årligen förbättras och långsiktigt uppgå till minst 10 %.
Nettolåneskulden ska inte öka, d.v.s. kommunens investeringar ska finansieras med egna medel för att i första hand amortera på den
kommunala låneskulden.
Av delårsrapporten under avsnittet resultat framgår att prognosen för årets resultat uppgår till 18,9 mkr. Resultatawikelserna för
programmen är enligt sammanställningen 6 mkr. Av texten framgår att såväl resultat som nettolåneskuldsförändring bedöms uppnås under
2021 . Även soliditeten bedöms förbättras under året, men når inte det långsiktiga målet om en soliditet på 10% inklusive
pensionsförpliktelse.
Vi bedömer att Nordmalings kommun når resultatmålet, 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag för 2021 . Vi bedömer att kommunen
inte kommer att nå soliditetsmålen eller målet om resultatawikelse. Övriga finansiella mål bedöms vara osäkra.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställer att det finns prognos och tillräckliga uppgifter för att kunna göra en bedömning av de
mål som fullmäktige fastställt. Liksom tidigare år rekommenderar vi alt tydliggöra målet "soliditet inkl pensionsförpliktelse ska årligen
förbättras och långsiktigt uppgå till minst 10%" genom att specificera vilken tidsperiod som avses med ordet "långsiktigt".
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Resultat av granskningen forts.
3.2.2 Verksamhetsmål
Verksamhetsmålen är fördelade på fyra perspektiv:
Medborgarnytta (2 mål)
Ekonomi i balans (3 mål):
Effektiv verksamhet och utveckling (3 mål):
Attraktiv arbetsgivare (3 mål):
Enligt kommunen bedöms verksamhetsmålen enligt perspektiven medborgarnytta, ekonomi i balans och majoriteten av verksamhetsmålen
inom perspektivet effektiv verksamhet och utveckling delvis vara uppfyllda eller uppfyllda. Verksamhetsmålen inom perspektivet attraktiv
arbetsgivare bedöms av kommunen som uppfyllda.
I kommentarer till målen framgår att flera av målen inte har utvärderats under året. Bland annat ska enkäter och undersökningar genomföras
under hösten. Verksamhetsmålet avseende perspektivet medborgarnytta; I de kommunjämförelser som görs ska värdena förbättras jämfört
med föregående år att kommunen faller i rankirigen avseende näringsliv. Målet bedöms, trots fallande ranking som delvis uppfyllt.
Vi noterar att i perspektivet effektiv verksamhet och utveckling; Nordmaling växer med 75 personer per år, att befolkningen har minskat med
15 invånare sedan årsskiftet. Målet bedöms trots en minskning av befolkningen som delvis uppfyllt.
Vår sammanfattande bedömning är vi inte kan bedöma om resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med verksamhetsmålen för god
ekonomisk hushållning då det är svårt att på ett objektiv sätt utvärdera förutsättningarna att nå målen.
Vi rekommenderar att det framgår huruvida verksamhetshetsmål bedöms uppfyllas eller inte på helår. Sådan bedömning anses inte göras i
delårsrapporten 2021-08-31 .
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Resultat av granskningen forts.
3.3 Balanskravet
En kommun ska enligt kommunal/agen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen.
Kommunen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. Av delårsrapporten framgår det att kommunens
prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 12,9 mkr. Sedan tidigare år finns ett ingående balanskravsresultat att återställa om
-13,4 mkr. Kvarstående balanskravsresultat att återställa prognosticeras till 0,5 mkr per 2021-12-31 , som ska återställas senast år 2022.
Beräkningen som ligger till grund för kommunens balanskravsresultat innehåller enligt vår bedömning inga väsentliga felaktigheter.
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Resultat av granskningen forts.
3.4 Analys av resu ltaträkning
En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än kostnaderna för att inte urholka det egna kapitalet.
Kommunens resultat för delåret uppgår till 21 ,0 mkr, vilket är 19,8 mkr högre/lägre än samma period förra året. Det förkla ras främst av
11 ,2 mkr högre skatteintäkter och generella statsbidrag samt en positiv resultatavvikelse på programmen med 6,0 mkr.
Verksamhetsintäkterna minskar med 3, 1 mkr. Kostnadssidan minskar med 12,8 mkr. Den främsta förklaringen till såväl intäktsminskningen
som kostnadsminskningen är bolagiseringen av VA-verksamheten, vilket påverkar både intäktssidan och kostnadssidan med en minskning
om -1 2,8 mkr.
Program redovisningen avviker positiv1 med 6,0 mkr på totalen. De största avvikelserna ligger inom utbildning (+7,4 mkr), medan vård och
omsorg avviker negativt med -3,6 mkr. Vi är oroade över resultatutvecklingen , då framförallt inom vård och omsorg .

Kommunens årsprognos uppgår till 19,8 mkr, vilket är lägre än delårsresultatet, trots en prognosticerad reavinst om 6,0 mkr under sista tre
månader. Historiskt sett är det en trend att delårsresultatet är högre än vid helår och det beror oftast på att kostnaderna inte kommer linjärt
över året.

3.4.1 lnvestenngsredovisning
Nordmalings kommuns årsbudget för investeringar 2021 uppgår till 45,7 mkr. Till och med augusti har kommunen investerat 10,2 mkr.
Huvuddelen av investeringarna avser Förskolan och färdigställandet av Godsterm inalen i Rundvik . Prognosen för helåret ligger på 36,3 mkr.
2020 budgeterades investeringar om 29 mkr, utfallet uppgick till 22,7 mkr. Ar 2019 var budgeten satt till 60,2 mkr, med ett utfall på 39 ,3 mkr.
20,9 mkr av budget år 2019 nyttjades inte.
Vi rekommenderar att kommunen ser över budgeten för investeringarna eftersom den inte uppnås år efter år, vilket kan innebära att
trovärdigheten m inskar.
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Resultat av granskningen forts.
3.5 Balansräkn ing
Kommunen har bolagiserat VA-verksamheten. VA-anläggningarna har sålts till bokfört värde till dotterbolaget Nordva AB. i delårsbokslutet
ligger dock tillgångar kvar i balansräkningen. Tillgångarna är helt avskrivna så de påverkar inte balansposten netto, men not 10 visar ca 70
mkrför höga anskaffningsvärden och därmed även 70 mkr för höga ackumulerade avskrivningar.

3.6 Sammanställd redovisning
Enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 12 kap 2§ ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska
personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Av författningskommentarerna framgår att ett betydande inflytande förutsätts
föreligga när kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk person. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från principen
om företaget har en ringa omsättning eller balansomslutning .
I RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje kommun att avgöra om de kommunala bolagen ska omfattas av delårsrapporten. Alt de
kommunala bolagen ska ingå torde dock vara nödvändigt eftersom det är fullmäktiges måls för hela kommunkoncernen som ska bedömas.

Kommentar
I den sammanställda redovisningen ingår förutom kommunen följande enheter:
Nordmalingshus AB, 100 %
Nordva AB, 100 %
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Resultat av granskningen forts.
3.7 Redovisningsprinciper
I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer
eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även lämnas kring
säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten
av ändrade uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.
I delårsrapporten anges under avsnittet "Redovisningsprinciper" att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket
avses i överensstämmelse med LKBR och RKRs rekommendationer.

Vi bedömer däremot att uppgifterna om säsongsvariationer och/eller cykliska effekter saknas / eller är bristfälliga.
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Dnr 2021-000440 316

Taxa ror avgiftsbelagd parkeringsplats vid Resecentrum
Sammanfattning av ärendet
Nordmalings kommun har under 10-årsperiod tillhandahållit parkeringsmöjligheter vid
Resecentrum i Nordmaling, för personer som reser kollektivt och nyttjar resecentrum.
Avgift för parkering vid motorvärmarstolpe har erlagts halvårsvis och motsvarande
parkeringskort har utfärdats. I samband med att biljett/kafeteriaverksamheten lades ner
upphörde det rådande betalsystemet, kontant betalning i kafeterian.
I framtagande av nytt format för betal/biljetthanteringssystem tillkommer under det
senaste året en ökad efterfrågan att parkera och betala för kortare tidsperioder,
exempelvis vid ökat inslag av distansarbete. Ett parkeringssystem med en dygnsbaserad
taxa föreslås därför.
Besluts underlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer följande taxa för parkeringsplats vid Resecentrum i
Nordmaling:
1. Taxa för dygnsparkering motorvärmarstolpe 1Okronor per dygn
2. Taxa för dygnsparkering elladdstolpe 20 kronor per dygn
3. Övrig parkering avgiftsfri dygnsparkering
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MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman
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Datum

2021-10-13

Torsten Lindqvist

Taxa för avgiftsbelagd parkeringsplats vid Resecentrum
Sammanfattning av ärendet
Nordmalings kommun har under 10-årsperiod tillhandahållit
parkeringsmöjligheter vid Resecentrum i Nordmaling, för personer som reser
kollektivt och nyttjar resecentrum. Avgift för parkering vid
motorvärmarstolpe har erlagts halvårsvis och motsvarande parkeringskort
har utfärdats. I samband med att biljett/kafeteriaverksarnheten lades ner
upphörde det rådande betalsystemet, kontant betalning i kafeterian.

I framtagande av nytt format för betal/biljetthanteringssystem tillkommer
under det senaste året en ökad efterfrågan att parkera och betala för kortare
tidsperioder, exempelvis vid ökat inslag av distansarbete. Ett
parkeringssystem med en dygnsbaserad taxa föreslås därför.
Följande taxor föreslås för parkeringsplats vid Resecentrum:
1. Taxa för dygnsparkering motorvärmarstolpe 10 kronor per dygn.
2. Taxa för dygnsparkering elladdstolpe 20 kronor per dygn.
3. Övrig parkering avgiftsfri dygnsparkering.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut

Att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa föreslagen
taxa för parkeringsplats vid Resecentrum i Nordmaling.

Torsten Lindqvist

Postadress
914 8 l Nordmaltng

www,nordmaling.se

Besöksadress

Kungsvägen 4 t
E-post kommun@nordmaling.se

Telefon
0930-140 00

Fax
0930-104 90
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8.

§ 188

Dnr 2021-000445 292

Ismaskin Norrskenshallen
Sammanfattning av ärendet

Ismaskinen i Norrskenshallen har sitt ursprung i 1980-talet och köptes in begagnad
1992-93. Den behöver nu bytas ut till en eldriven ismaskin då äldre gasoldrivna
maskiner medför vissa hälsorisker. Ett mer driftsäkert och miljövänligt teknikval är ett
mer fördelaktigt alternativ och inköp av .en begagnad eldriven ismaskin, fullt
genomgången och renoverad, och med garanti på batteripack förslås till en kostnad av
600 000 kronor.
Inköp av ismaskin finns ej upptaget i budget varför frågeställningen bör hanteras av
kommunfullmäktige.
Besluts underlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef
Skrivelse angående ismaskin, LN91
Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige tillskjuter medel om 600 000 kronor till budget 2021 för inköp av
eldriven ismaskin.

Justerandes sign

MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman
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KS 2021-000445- 292

Datum

2021-10-08

Torsten Lindqvist

Ismaskin Norrskenshallen
Sammanfattning av ärendet
De ismaskiner som förekommer i svenska ishallar är nästan uteslutande
eldrivna, efter en övergång från gasoldrivna ismaskiner som påbörjades
under första delen av 1990-talet. Obekräftade uppgifter från leverantörer av
ismaskiner gör gällande att ismaskinen i Norrskenshallen är den sista
gasoldrivna ismaskinen kvar i kommunal verksamhet i Sverige.

Gasoldrivna ismaskiner är förknippade risker när det gäller emissioner och
det finns ett flertal kända förgiftningsolyckor orsakade av förhöjda halter av
gäller kolmonoxid och/eller kvävedioxid. Hanteringen av gasol medför även
risker i form av läckage och resulterande explosionsrisk.
Om en ishall drivs yrkesmässigt ställer miljöbalken krav på teknikval,
hänsynstagande till skydd av människors hälsa, kunskapskrav samt
egenkontroll för att motverka och förebygga olägenhet för människors hälsa.
Vidare ställer arbetsskyddsföreskrifter (AFS 2000:3) krav på vilka halter av
kolmonoxid och kvävedioxid som kan accepteras utan att orsaka ohälsa.
Sammantaget innebär detta att funktionskrav ställs på en ismaskins
driftsfunktion och reningsteknik samt att halter av kolmonoxid och
kvävedioxid regelbundet ska mätas för att verifiera halter under fastställda
gränser.
Socialstyrelsen' genomförde 2004 en analys av förgiftningsolyckor orsakade
av gasoldrivna maskiner. Ett urval av slutsatserna sammanfattas nedan:
• Det finns risk för förgiftningsolyckor orsakade av gasoldrivna
ismaskiner. Risken verkar störst i samband med ishockeyturneringar
och liknande arrangemang, samt gäller för både kolmonoxid och
kvävedioxid.
• För kolmonoxid finns enkla analysampuller som gör det möjligt att
kontrollera att man inte når koncentrationer som kan vara
hälsoskadliga. För kvävedioxid krävs däremot provtagare som
skickas till laboratorium för analys. Båda kemiska föreningarna
behöver mätas för att säkerställa låga koncentrationer.
• Även en väl fungerande ismaskin med 3-vägskatalysator ger
koncentrationer av kvävedioxid som ofta överskrider gränsvärdet
som gäller för utomhusluften. För kolmonoxid ligger

Postadress
914 81 Nordmaling

www,nordmaling,se

Besök.sa dress
Kungsvägen 41
E-post kommun@nordmaling.se

Telefon

Fax

0930-140 00

0930-104 90
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koncentrationerna oftare, men långt ifrån alltid, under det gränsvärde
som är förslaget för utomhusluften.
Vill man nå de gränsvärden som anges för utomhusluften föreslås två
hanterbara åtgärder; övergång till eldrift eller uppf'angning av avgaser
i en släde.

Ismaskinen i Norrskenshallen har sitt ursprung i 1980-talet och köptes in
begagnad 1992-93. Uppgradering av och investering i teknik för att
säkerställa emissionskrav innebär ett risktagande, eftersom ismaskinen är
ålderstigen och sedan en längre tid tillbaka hålls i drift med hjälp av
egenproducerade reservdelar och ett underhållsbehov som ökar med stigande
ålder. Åtgärden bedöms därför inte kostnadseffektiv, ej heller
framtidssäkrande.
Ett driftsäkrare och miljövänligare teknikval är ett mer fördelaktigt alternativ
och inköp av en begagnad eldriven ismaskin, fullt genomgången och
renoverad, och med garanti på batteripack förslås till en kostnad av 600 000
kronor. Ismaskinen ska ha växelströmsteknik, vilket är den teknik som nu
används idag och som ökar förutsättningarna för långvarig drift.
Övergången till eldrift minskar driftskostnaderna med storleksordningen
3 0 000 kronor per år (gasol) och behovet av investering i utrustning för
mätning av halter av kolmonoxid samt kvävedioxid bortfaller.
Styrelsen för LN 91 har i en skrivelse till Nordmalings kommun noterat att
det finns spelare som känner olägenhet orsakade av den gasoldrivna
ismaskinen i N orrskenshallen och uttrycker oro över halterna av gasol,
kolmonoxid och kvävedioxid.
Referenslitteratur
I) Socialstyrelsen (2004), Förbränningsmotordrivna ismaskiner,
Utredningsunderlag om kolmonoxid och kvävedioxid i ishallar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Skrivelse angående ismaskin, LN91
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige att tillskjuta 600 000 kronor
till budget 2021 för inköp av eldriven ismaskin.

Postadress
914 81 Nordmaling

www.nordmaling.se

Besöksadress
Kungsvägen 41
E-post kommun@nord.ma1ing,se

Telefon

Fax

0930-140 00

0930-104 90

Vi i styrelsen i LN91 har en önskan om att Nordmalings kommun inköper en modernare och
miljövänligare ismaskin till Norrskenshallen, kommunens ismaskin drivs idag av gasol och dom flesta
ishallarna i Sverige har nu gått över till eldrift för en bättre miljö, säkerhet och minskade utsläpp.
Det har tyvärr förekommit spelare som har behövt använda astmaspray när dom har spelat här i
Nordmaling pga avgaser från gasolen.
Läckage från gasoldrivna ismaskiner kan leda till att kvävedioxid och kolmonoxid kommer ut på
isbanan.
Den som kommer i kontakt med giftgaser märker först symptom som huvudvärk, trötthet och hosta.
Illamående kan tillstöta liksom sveda i ögonen, i värsta fall kan giftgaserna ge kemisk lungskada eller
astma.
Enligt uppdrag av styrelsen för LN91

Nordmaling 2021-09-07

✓,..:!;dr:"':; 6;-ln1/
Andreas Bylund
vice ordförande LN91
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§ 179

Dnr 2021-000416 103

Jämlik, långsiktig och hållbar finansiering av Vård- och
omsorgscollege och praktikplatsen.se
Sammanfattning av ärendet

Primärkommunala beredningen rekommenderar kommunerna i Västerbottens län att
fatta beslut att finansiering av Vård- och omsorgscollege och pratkikplatsen.se
inkluderas i ny reviderad överenskommelse om samverkan för regional utveckling
2022-2026 mellan Region Västerbotten och kommunerna i Västerbotten.
Vård och omsorgscollege syftar till att möta kompetensutmaningen inom vård och
omsorg i Västerbotten. Inom vård- och omsorgscollege samverkar bransch och
utbildning för kvalitetssäkrad utbildning, attraktivitet/status i yrke och utbildning samt
kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Detta ställer krav på en långsiktig och
hållbar verksamhet och budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse- 2021-09-22, socialchef
Protokollsutdrag 2021-10-05
Missiv- finansiering Vård- och omsorgscollege Västerbotten
Primärkommunala beredningens protokollsutdrag 2021-09-09 § 63
Bilaga - PM VOC finansiering 2022 och framåt

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av vård- och omsorgscollege och
praktikplatsen.se inkluderas i ny reviderad överenskommelse om samverkan för
regional utveckling 2022-2026 mellan Region Västerbotten och kommunerna i
Västerbottens län.
·

Justerandes sign

MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman
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■IA region

F'II västerbotten

Missiv
2021-09-22
Dnr RUN 373-2021

«:~
VÅRD OCH
OMSORGS

COLLEGE
VÄHtRBOTTEN

Jämlik, långsiktig och hållbar finansiering av Vård- och om sorgscollege och
pratkikplatsen.se
Primärkommunala beredningen rekommenderar kommunerna i Västerbottens län att fatta beslut
enligt nedanstående förslag till beslut gällande finansiering av Vård- och omsorgscollege och
pratkikplatsen.se.
Vård och omsorgscollege är en viktig funktion för att möta kompetensutmaningen inom vård och
omsorg i Västerbotten. Inom vård- och omsorgscollege samverkar bransch och utbildning för
kvalitetssäkrad utbildning, attraktiviteUstatus i yrke och utbildning samt kompetensförsörjningen
inom vård och omsorg. Detta ställer krav på en långsiktig och hållbar verksamhet och budget.
Samordnare för vård- och omsorgscollege finnas tillgänglig för eventuella frågor alternativt kan
bokas in på sammanträden vid behov.
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av vård- och omsorgscollege och
praktikplatsen.se inkluderas i ny reviderad överenskommelse om samverkan för regional utveckling
2022-2026 mellan Region Västerbotten och kommunerna i Västerbottens län.
Vi ser gärna att ni behandlar ärendet vid ett av höstens kommunfullmäktigesammanträden.
Vänligen skicka in kommunfullmäktiges beslut till Region Västerbotten
regionalutvecklinq@reqionvasterbotten.se och uppge diarienummer RUN 373-2021.

Bilagor
PM gällande Vård- och omsorgscollege och praktikplatsen.se
Protokollsutdrag från Primärkommunala beredningen 2021-09-09, § 63

Med vänliga hälsningar
Lena Lundqvist
Regional samordnare VOC Västerbotten
och Praktikplatsen.se
070-557 57 69
Lena. lu ndgvist@reqionvasterbotte n. se
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Samverkansavtal och reglemente för Umeåregionens gemensamma
nämnd gällande drift och hantering av personaladministrativa system
Sammanfattning av ärendet
Örnsköldsviks kommun lämnar samarbetet i Umeåregionens gemensamma nämnd,
gällande drift och hantering av personaladministrativa system, från och med den 1
januari 2022. Samverkansavtal och reglemente har uppdaterats med anledning av
Örnsköldsviks kommuns utträde och behöver därmed antas av respektive kommun.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2021-10-04
Tjänsteskrivelse, personalchef
Protokoll, UmeåPA-nämnd, 2021-09-03
Reglemente för gemensam PA-nämnd, 2022-01-01
Samverkansavtal för gemensam P A-nämnd, 2022-01-01
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar uppdaterat förslag till samverkansavtal samt uppdaterat
förslag till reglemente.
Kommunfullmäktiges beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av
fullmäktige i Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln, Vännäs och Umeå.

Skickas till: Nämndsekreterare Kerstin D Persson, kerstin.d.persson@umea.se, URPN
Ann-Christin Fjellman, personalchef

Justerandes sign

MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

C tdragsbestyrkande

SAMVERKANSAVTAL
2022-01-01

Samverkansavtal för Umeåregionens gemensamma nämnd gällande drift och
hantering av personaladministrativa system
Inledning

Umeåregionens kommuner har kommit överrens om att från och med den 1 januari 2016 inrätta en
gemensam nämnd, kallad Umeåregionens gemensamma nämnd för drift och hantering av
personaladministrativa system. Detta avtal ersätter tidigare avtal från 2016-01-01.
Umeå kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens
organisation.
Utöver vad som följer av lag gäller den gemensamma nämndens reglemente och ett mellan
kommunerna ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden. Genom detta avtal
samverkar Umeåregionens kommuner kring drift och hantering av personaladministrativa system.

1§

Avsikt

Umeåregionen har sedan hösten 2011 sökt möjligheter att skapa en samverkans/orm med
mål att:
-

2§

Åstadkomma effektiv drift och hantering av personaladministrativa system
Åstadkomma optimalt användande av resurser och kompetens

Parter

Detta avtal tecknas mellan följande kommuner i Umeåregionen:
Bjurholms kommun
Nordmalings kommun
Robertsfors kommun
Umeå kommun
Vindelns kommun
Vännäs kommun

3§

Avtalets omfattning

Avtalet reglerar vad som ska ingå i den gemensamma nämndens ansvar. Den gemensamma
nämnden ansvarar för drift och hantering av personaladministrativa system, vilket omfattar
o
o
o
o
o
o
o

Upphandling av personaladministrativa system
Avtal och avtalsuppföljning mot leverantören
övergripande systemförvaltning
Applikationsdrift
Server och databasdrift
Driftmiljö (licenser och hårdvara)
Vidareutveckling
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2022-01-01
o

Personuppgiftsbiträde

Utöver ovanstående ska personaladministration kunna ske såväl i respektive kommun eller i
annan kommun som kommunen bestämmer.
Rutiner och arbetsbeskrivningar för drift och hantering av personaladministrativa system
upprättas av värdkommunen.

4§

Organisation inom värdkommunen

4.1 § Förvaltning sker av värdkommun
Värdkommunens förvaltning ska ha ansvaret för beredning av ärenden, verkställighet av
nämndens beslut, arkivering av tillhörande handlingar samt planera och administrera den
verksamhet nämnden ansvarar för.

4.2 § Nämnden
Utöver vad som följer av lag ska nämnden se till att verksamheten bedrivs i enlighet med detta
avtal och den gemensamma nämndens reglemente samt inom de ekonomiska ramar som
beviljats för samarbetet.
Nämnden ska till respektive kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna rapportera hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är genom upprättande av
delårsrapport och rapport i samband med årsredovisningen.
Nämnden ska samråda med berörda lokala nämnder i de samverkande kommunerna samt med
andra myndigheter och med enskilda organisationer.
Till nämndens förfogande ska det finnas ett sekretariat. Sekretariatet finns i värdkommunen.

5§

Äganderätt till egendom m.m.
För den verksamhet, gällande gemensam drift och hantering av personaladministrativa system,
ska värdkommunen vara huvudman.
Den gemensamma nämnden är inte en anställande myndighet och förfogar därmed inte över
annan personal än avtalet avser.
Avtal med leverantör tecknas av värdkommunen.

6§

Försäkring
Ansvaret för att egendom som disponeras av nämnden hålls försäkrad vilar på den kommun
som äger egendomen.

teå
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Kostnadsfördelning
Vårdkommunen ska fastställa budgeten för den gemensamma nämnden efter samråd med
övriga kommuner enligt detta avtal. Förslag till budget ska sändas till övriga kommuner senast
den 1 september va~e år.
Kommunerna ska avsätta en årlig summa i sin budget som motsvarar de totala faktiska
kostnaderna för verksamheten.
Når budgeten fastställs ska de beräknade faktiska kostnaderna ligga till grund för fördelningen.
Den fastställda fördelningsnyckeln baseras på medelantal utbetalda löner och arvoden per
månad under året som föregår budgetberedning såret. 2,5% av budgeten fördelas som en fast
andel per deltagande kommun.
Slutlig reglering mot budgeten från varje deltagande kommun för visst år ska ske per den 31
december. Förskottsbetalning av avsatt årlig summa ska göras varje tertial.

8§

Omförhandling
Om den fastställda fördelningsnyckeln i någon av de samverkande kommunerna skulle
väsentligt öka eller minska i förhållande till det underlag som finns vid tidpunkten för
ikraftträdande av detta avtal, har berörd kommun rätt till att påkalla omförhandling av detta avtal.

9§

Insyn i förvaltningen
Umeåregionens kommuner har rätt till löpande insyn och redovisning som gäller nämndens
verksamhet. Nämnden ska till respektive fullmäktige i de samverkande kommunerna rapportera
hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är, genom upprättande av
delårsrapport och rapport i samband med årsredovisningen.

10 § Mandatperiod
Mandatperioden ska följa mandatperioden för allmänna val till kommunfullmäktige. Nämndens
verksamhet ska dock upphöra tidigare om uppsägning av detta avtal sker före mandatperiodens
utgång.
Det räcker att en kommun säger upp avtalet så måste nämnden göras om.

11 § Ny intressent vill delta i gemensam nämnd
Når en ny intressent som till exempel annan kommun eller landsting vill delta i den
gemensamma nämnden, skall nytt avtal upprättas av den gemensamma nämnden med förslag
på anpassning utifrån nya behov och krav. Respektive kommuns kommunfullmäktige ska anta
avtalet innan det blir giltigt och ersätter nuvarande avtal.
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12 § Tvister
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas i samförstånd och i
andra hand i allmän domstol om inte parterna kommer överrens om annat.

13 § Regress
Om det skulle uppkomma skadeståndsanspråk med anledning av nämndens verksamhet
kommer värdkommun att vara ensam part i målet. Värdkommunen kan för det fall
skadeståndsskyldighet uppkommer, ställa regresskrav på den samverkande kommunen
motsvarande den kommunens andel i budget om inte skadeståndskravet beror på de
samverkande kommunernas agerande, då kan regresskravet komma att bli högre.

14 § Avtalets giltighet
Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2022 och ersätter tidigare avtal från 1 januari 2016
under förutsättning att fullmäktige i respektive kommun har godkänt avtalet genom beslut.
Detta avtal gäller tillsvidare och med en ömsesidig uppsägningstid motsvarande avtalsperioden
och beslutad förlängningsperiod med respektive systemleverantör.

15 § Uppsägning av avtalet
Uppsägning av avtalet sker på samma villkor som avtalet med respektive systemleverantör.
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Reglemente för Umeåregionens gemensamma nämnd gällande drift och
hantering av personaladministrativa system
Inledning

Umeåregionens kommuner har kommit överens om att från och med den 1 januari 2022 uppdatera
samverkansavtal och reglemente för Umeåregionens gemensamma nämnd för drift och hantering av
personaladministrativa system.
Antaget av kommunfullmäktige i Bjurholms kommun AMA-MM-DD
Antaget av kommunfullmäktige i Nordmalings kommun AMA-MM-DD
Antaget av kommunfullmäktige i Robertsfors kommun AMA-MM-DD
Antaget av kommunfullmäktige i Umeå kommun AMA-MM-DD
Antaget av kommunfullmäktige i Vindelns kommun AMA-MM-DD
Antaget av kommunfullmäktige i Vännäs kommun AMA-MM-DD
Umeå kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i dess organisation.
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan kommunerna ingånget avtal för
den gemensamma nämnden.
1§

Uppgifter

Den gemensamma nämnden har ansvar för drift och hantering av personaladministrativa
system, som har upphandlats för den gemensamma nämnden, vilket omfattar
o
o
o
o
o
o
o
o

Upphandla personaladministrativa system
Avtal och avtalsuppföljning mot leverantören
Övergripande systemförvaltning
Applikationsdrift
Server och databasdrift
Driftmiljö (licenser och hårdvara)
Vidareutveckling
Personuppgiftsbiträde

Utöver ovanstående ska personaladministration kunna ske såväl i respektive kommun eller i
annan kommun som kommunen bestämmer.
Utöver vad som följer av lag ska nämnden se till att verksamheten bedrivs i enlighet med detta
reglemente och samverkansavtal, samt inom de ekonomiska ramar som beviljats för nämndens
verksamhet.
Nämnden ska till respektive kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna rapportera hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är genom upprättande av
delårsrapport och rapport i samband med årsredovisningen.
Nämnden ska samråda med berörda lokala nämnder i de samverkande kommunerna samt med
andra myndigheter och med enskilda organisationer.
2§

Sammanträden

Den gemensamma nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Nämnden sammanträder i värdkommunen om inte nämnden själv bestämmer annat.
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Ledamöter får delta i sammanträden på distans, om det sker genom ljud- och bildöverföring i
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika
villkor. Ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde.

3§

Sammansättning
Nämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. Umeå kommun ska utse två ledamöter och två
ersättare. Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Vindelns och Vännäs kommuner ska utse en
ledamot och en ersättare vardera.
Av kommunallagen följer att värd kommunen ska utse en ordförande och en vice ordförande
bland nämndens ledamöter. Dessa ska väljas per mandatperiod, om 4 år, räknat från den 1:a
januari för varje mandatperiod.

4§

Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens
ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra,
sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om
ersättare från annat parti har trätt in.
Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör samt att
få sin mening antecknad i protokollet.

5§

Anmälan av förhinder
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat.
En ledamot ansvarar själv för att kalla in en ersättare.

6§

Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen ska vara skriftlig och
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska på lämpligt sätt sändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald
som får närvara vid sammanträdet senast 3 dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragnings listan ska bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den ledamot som
tjänstgjort längst tid i nämnden göra detta. Om det förekommer att ledamöter har tjänstgjort lika
lång tid i nämnden, ska den till åldern äldste ledamoten tjänstgöra.

2
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7§

Ersättare för ordföranden
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i del av ett
sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandes uppgifter.
Orn ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en
längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren
fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

8§

Justering och anslag av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör
redovisas skriftligt innan den justeras.
Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkandes kommuns anslagstavla. Nämndens
sekretariat har ansvar för att kontrollera när nämndens protokoll har anslagits på de olika
anslagstavlorna.

9§

Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet.

1O§ Delgivning
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden bestämmer.

11 § Undertecknande av handling
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av
ordföranden eller, vid förhinder för denne, av vice ordförande och kontrasigneras av anställd
som nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

12 § Arvoden
Arvode till ledamöter och ersättare ersätts av respektive kommun, enligt respektive kommuns
arvodesreglemente.

3
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Nordmaling 2021-04-27

Härmed avsäger jag mig platsen som ersättare i kommunfullmäktige i
Nordmaling.

:J/lf!~~ ;~t.ssorl
lngegerd Jacobsson
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2021-09-30
Maria Syd
Anna Hallgren

Sammanträdesplan 2022
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till sammanträdesplan har arbetats fram av nämndkansliet.
Förslaget tar i störts möjliga mån hänsyn till Regionfullmäktiges-,
Primärkommunala beredningens-, Beredningen för regional utvecklings-,
Beredningen för social välfärd och hälsas-, samråd vård och omsorgs samt
Utskottet för funktionshinder och samverkans och Hälso- och
sjukvårdsnämndens tider samt sport- och påsklov. Därtill är förslaget
anpassat efter kommunallagens krav om behandling av budget samt
delårsrapport och kommunens interna ekonomiska processer.
Vid följande tillfällen har inte en krock med Regionfullmäktiges (eller RFgrupp) sammanträdesdagar kunnat undvikas: 24 april (AU), 10 oktober (KS)
och 28 november (KS). Regionresa 26 - 28 september (AU, SU, BU)
Regionstyrelsen 7 juni krockar med kommunstyrelsen (tisdag).

Besluts underlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare
Förslag - sarnrnanträdesplan

Förslag till beslut
Föreslagen sammanträdesplan antas av respektive politisk instans.

Maria Syd
Kommunsekreterare
Anna Hallgren
Nämndsekreterare

Beslutet ska skickas till
Berörda ledamöter, kommunikatör, ledningsgrupp, kommunkansliet

Postadress
914 81 Nordmaling

www.nordmaling.se

Besöksadress
Kungsvägen 41

E-post kommun@nordmaling.se

Telefon
0930-[40 00

Fax
0930-[04 90
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Sammanträdesplan 2022
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till sammanträdesplan har arbetats fram av närnndkansliet. Förslaget tar i
störts möjliga mån hänsyn till regionfullmäktiges-, primärkommunala beredningens-,
beredningen för regional utvecklings-, beredningen för social välfärd och hälsas-,
samråd vård och omsorgs samt utskottet för funktionshinder och samverkans och hälsooch sjukvårdsnämndens tider samt sport- och påsklov. Därtill är förslaget anpassat efter
kommunallagens krav om behandling av budget samt delårsrapport och kommunens
interna ekonomiska processer.
Vid följande föreslagna tider har inte en krock med regionfullmäktiges (eller RF-grupp)
sammanträdesdagar kunnat undvikas: 24 april (AU), 10 oktober (KS) och 28 november
(KS). Regionresa 26 - 28 september (AU, SU, BU)
Regionstyrelsen 7 juni krockar med kommunstyrelsen (tisdag).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare
Förslag- sammanträdesplan
Kommunstyrelsens beslut
Föreslagna sammanträdestider för kommunstyrelsen 2022 fastställs.

Justerandes sign

MADELAINE JAKOBS SON
Grethel Katarina Braman
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Dnr 2019-000505 010

Svar på motion - Trygghetsvandringar
Sammanfattning av ärendet
Följande motion anmäldes 2019-09-23 av Monica Jonsson (FD):

"Vi tror på Nordmaling, men upplever att det saknas ett tydligt medborgarperspektiv
när det gäller trygghet i samhället. Med ökad indragning från polisen, samt ökad
buskörning runt om i kommunen så anser vi att ett sätt att tydligöra kommunens
ställningstagande är att genomföra trygghetsvandringar i tätorten, samt i de större
byarna. Detta är ett steg att se till medborgarnas trygghet.
Trygghetsvandringar är en mycket flexibel och beprövad metod för att upptäcka och åt gärda platser som upplevs som otrygga eller bedöms vara osäkra.
Ett syfte med att genomföra en trygghetsvandring kan vara att stärka tryggheten så att
fler vill och vågar röra sig i sitt närområde. Men trygghetsvandringama handlar inte
bara om trygghet och säkerhet. De kan också ses som ett demokratiskt instrument för att
förmedla medborgarnas åsikter till beslutsfattare.
Trygghetsvandring är en strukturerad metod för att undersöka både den fysiska och den
sociala miljön utifrån ett trygghetsskapande och brottsförebyggande perspektiv.
Grundtanken är att de som bor och verkar i lokalsamhället har störst kunskap om det.
Förslag till beslut
Att en plan tas fram för genomförande i samtliga större samhällen under 2020".
Kommunstrateg har berett ärendet och en komplettering av hur kostnader är tänkt att
fördelas har lagts till efter allmänna utskottets inrådan.
Besluts underlag
Tjänsteskrivelse, kommunstrateg
Protokollsutdrag 2019-09-23
Motion - Trygghetsvandring
Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen, och överlämnar till kommunstyrelsen att
säkerställa att trygghetsvandringar genomförs med koppling till det strategiska målet
läge och livsmiljö.

Justerandes sign

MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande
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KS 2019-000505- 010

Datum

2021-06-28, reviderad 2021-10-10
Ann-Sofie Appelblad

Motion - Trygghetsvandringar
Bakgrund
Motion har anmälts av Monica Jonsson (FD). Genom att införa
trygghetsvandringar vill man öka medborgarperspektivet vad gäller trygghet
i samhället. Dessa skulle förslagsvis genomföras i tätorten samt i de större
byarna. Föreslår att en plan tas fram för genomförande i samtliga större
samhällen.

Yttrande
Trygghetsvandringar är en metod för att undersöka den fysiska och sociala
miljön utifrån ett trygghetsskapande och brottsförebyggande perspektiv.
Det ger människor möjlighet att påverka miljön de lever i. Syftet är att så
många som möjligt ska vilja och våga röra sig i sitt närområde, det är också
ett demokratiskt instrument för att förmedla medborgarnas perspektiv till
beslutsfattare. Målet är att skapa en bättre och tryggare närmiljö. Metoden
utvecklades i början av 2000-talet i Göteborg och har sedan dess spritt sig till
stora delar av landet.
Under trygghetsvandringens identifieras platser som upplevs otrygga eller
bedöms vara osäkra. Dessa upptäckter görs i samverkan mellan olika
verksamheter och i dialog med invånare som bor i och känner till det berörda
området. Trygghetsvandringar gör också att människor kommer samman och
diskuterar viktiga frågor. Synpunkter och förslag på åtgärder kan sedan
förmedlas till berörda beslutsfattare.
Det är de boende och verksamma i området som har den största kunskapen
om sin närmiljö. Lokalkännedomen gör att man vet vilka platser som
upplevs som trygga respektive mindre trygga och varför det är så. Det är
viktigt att många olika grupper är representerade för att kunna säkerställa ett
jämställdhets- och ett jämlikhetsperspektiv. Olika kön, ålder och bakgrund är
värdefullt.
Under hösten 2020 genomfördes i samarbete med BRÅ en trygghetsenkät.
Resultatet och kommentarer i enkätsvaren kan utgöra en första avstämning
mot medborgarna, vilket kan ge olika indikatorer som kan vara viktiga att ta
hänsyn till i planering och genomförande.
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Planeringen av trygghetsvandringar bör ske i samverkan med berörda
sektorer/funktioner:
•
•
•
•
•

Nordmaling BRÅ
Kultur och fritid
Samhällsbyggnad
Barn och utbildning
Sektor omsorg

I planeringen identifieras vilka geografiska områden som ska prioriteras och
vilka resurser som ska avsättas, samt en tidplan för genomförande av
trygghetsvandringar.
En dokumentation av synpunkter och förslag sker i samband med att en
trygghetsvandring genomförs. Dokumentationen blir ett underlag som delges
berörda tjänstepersoner och beslutsfattare.
Ekonomi

De resurser som kommunens verksamheter ska avsätta är den arbetstid som
viks för berörd personal vid planering och genomförandet av en
trygghetsvandring. Kostnaderna tas inom befintliga budgetramar.
För framtida beslut om att genomföra någon av de föreslagna åtgärderna
som framkommer i trygghetsvandringens dokumentation ska hanteras i
sektorernas ordinarie verksamhets- och budgetplaneringsunderlag.

Förslag till beslut

Att bifalla motionen, samt ge uppdrag till kommunens ledningsgrupp att
genomföra trygghetsvandringar med koppling till det strategiska målet läge
och livsmiljö.

Ann-Sofie Appelblad
Kommunstrateg
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Dnr 2019-000505

Anmälan av motion - Trygghetsvandringar
Sammanfattning av ärendet
Följande motion anmäls av Monica Jonsson (FD):
"Vi tror på Nordmaling, men upplever att det saknas ett tydligt medborgarperspektiv
när det gäller trygghet i samhället. Med ökad indragning från polisen, samt ökad
buskörning runt om i kommunen så anser vi att ett sätt att tydligöra kommunens
ställningstagande är att genomföra trygghetsvandringar i tätorten, samt i de större
byarna. Detta är ett steg att se till medborgarnas trygghet.
Beskrivning
Trygghetsvandringar är en mycket flexibel och beprövad metod för att upptäcka och åt •
gärda platser som upplevs som otrygga eller bedöms vara osäkra.
Ett syfte med att genomföra en trygghetsvandring kan vara att stärka tryggheten så att
fler vill och vågar röra sig i sitt närområde. Men trygghetsvandringarna handlar inte
bara om trygghet och säkerhet. De kan också ses som ett demokratiskt instrument för att
förmedla medborgarnas åsikter till beslutsfattare.
Trygghetsvandring är en strukturerad metod för att undersöka både den fysiska och den
sociala miljön utifrån ett trygghetsskapande och brottsförebyggande perspektiv.
Grundtanken är att de som bor och verkar i lokalsamhället har störst kunskap om det.
Förslag till beslut
Att en plan tas fram för genomförande i samtliga större samhällen under 2020".

Besluts underlag
Anmälan av motion-Trygghetsvandringar, 2019-09-18

Kommunfullmäktiges beslut
Motion - Trygghetsvandringar överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Skicka till: kommunchef (fördelning uppdrag)

Utdra gsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Motion 2019-09-18

Trygghetsvandring
Bakgrund
Vi tror på Nordmaling, men upplever att det saknas ett tydligt
medborgarperspektiv när det gäller trygghet i samhället. Med ökad indragning
från polisen, samt ökad buskörning runt om i kommunen så anser vi att ett sätt
att tydligöra kommunens ställningstagande är att genomföra
trygghetsvandringar i tätorten, samt i de större byarna. Detta är ett steg att se
till medborgarnas trygghet.

Beskrivning
Trygghetsvandringar är en mycket flexibel och beprövad metod för att
upptäcka och åt - gärda platser som upplevs som otrygga eller bedöms vara
osäkra.
Ett syfte med att genomföra en trygghetsvandring kan vara att stärka
tryggheten så att fler vill och vågar röra sig i sitt närområde. Men
trygghetsvandringarna handlar inte bara om trygghet och säkerhet. De kan
också ses som ett demokratiskt instrument för att förmedla medborgarnas
åsikter till beslutsfattare.
Trygghetsvandring är en strukturerad metod för att undersöka både den
fysiska och den sociala miljön utifrån ett trygghetsskapande och
brottsförebyggande perspektiv. Grundtanken är att de som bor och verkar i
lokalsamhället har störst kunskap om det.

Förslag till beslut
Att: En plan tas fram för genomförande i samtliga större
samhällen under 2020.

Fria Demokraterna

Monica Jonsson
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Kommunstyrelsen

§ 192

Dnr 2021-000278 006

Svar på motion - Effektivisering av politiskt arbete
Sammanfattning av ärendet
Den 2021-06-28 anmälde Anna- Britt Coe (V) och Marie Landström (V) en motion
med förslag till beslut att:
"-Uppdra till tjänstepersoner att ta fram en schablon för ersättning för förberedelser
inför möten. Exempelvis en viss summa per ärende och/eller beslutspunkt. Ersättningen
ska motsvara befintlig arvodering.
- Uppdra till tjänstepersoner att se över möjligheterna med ett digitalt loggsystem i
Ciceron Assistent, eller motsvarande, där politiker bockar för ärendena när de tagit del
av innehållet och anser sig vara förberedda inför mötet.
- Standardisera mötestiderna för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om max
fyra timmar. Liknade standardisering bör införas i mötestiderna för utskotten (allmänna,
sociala, och barn & utbildning) och i beredningar (till exempel den årliga .
budgetberedningsprocessen). Undantag f'ar göras för att inte äventyra den demokratiska
processen."
Närnndkansliet rekommenderar ett ävslag av motionen, även om andemeningen i sig är
god, då det inte finns tekniska lösningar eller avsatta resurser för en controllerfunktion
inom kansliet. Vidare så är det ordförandes ansvar att kallar till möte och ev. ändringar
av mötesstruktur bör ske genom kallelse.

Besluts underlag
Motion - effektivisering av politiskt arbete
Tjänsteskrivelse- 2021-09-13
Protokollsutdrag 2021-06-28
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motion - effektivisering av politiskt arbete.

fosterandes s[gn

MADELAINEJAKOBSSON
Grethel Katarina Broman
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Datum

2021-09-13
Anna Hallgren

Motion - Effektivisering av politiskt arbete
Sammanfattning av ärendet
Den 2021-06-28 anmälde Vänsterpartiet motionen - effektivisering av
politiskt arbete i kommunfullmäktige. Nämndkansliet har utrett motionen.
Vänsterpartiet föreslår en rad olika åtgärder för att effektivisera politiska
sammanträden. Även om andemeningen i motionen är god så faller ansvaret
för att tillgodogöra sig beslutsunderlag på den enskilda ledamoten samt att
planering och genomförande av sammanträden är ordförandes ansvar.
N ämndkansliet bemöter förslagen enligt nedan.
Förslag till schablon för ersättning för förberedelser inför
politiska sammanträden, exempelvis genom en viss summa per
ärende.
Ersättning inför och under politiska sammanträden är ett politiskt
beslut som fattas av kommunfullmäktige och som fastställs inför
varje ny mandatperiod. För mandatperioden 2018-2022 anger
arvodesreglementet att ett arvode för inläsning genom dubbel
ersättning första sammanträdestimmen samt att ersättning för
gruppmöten utgår. Att utbetala en viss summa per ärende skulle vara
svårt att budgetera för, öka det administrativa arbetet för
nämndkansliet och skulle eventuellt riskera att hindra flödet av
beslutsärenden.
Se över möjlighet till ett digitalt loggsystem i Ciceron Assistent
där politiker själva bockar för när de tagit del av beslutsunderlag
Detta faller inom ramen för det egna ansvaret som politiker samt att
funktionen saknas i systemet. Nämndkansliet har ingen
controllerfunktion inom detta område.
Standardiserade mötestider för samtliga politiska instanser till
max fyra (4) timmar.
Nämndkansliet delar motionärens uppfattning om att vissa
sammanträden pågått för länge. Det är ordförandes ansvar att planera
och genomföra sammanträdena med stöd av nämndkansliet.
Nämndkansliet rekommenderar dock inte standardiserade tider men
ser också behov av att hitta former där mötestidema begränsas något.
Beslutsunderlag
Motion - effektivisering av politiskt arbete
Tjänsteskrivelse - 2021-09-13
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Förslag till beslut
Motion - effektivisering av politiskt arbete avslås.

Maria Syd och Anna Hallgren
Nämndkansliet

Beslutet ska skickas till
Nämndkansliet
Motionär
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Anmälan av motion - Effektivisering av politiskt arbete
Sammanfattning av ärendet
En motion om effektivisering av det politiska arbetet i Nordmalings kommun har
inkommit från Anna-Britt Coe (V) och Marie Landström (V).

Besluts underlag
Anmälan av motion - Effektivisering av politiskt arbete, Anna-Britt Coe (V) och Marie
Landström (V)

Kommunfullmäktiges beslut
Motion - Effektivisering av politiskt arbete anmäls och överlämnas för beredning till
kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande
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Vänsterpartiet Nordmaling

MOTION OM EFFEKTIVISERING AV POLITISKT VERKSAMHET
Nordmalings kommuns politiker ska föregå med gott exempel i tider då kommunens ekonomi
är mycket dålig. Ett sätt är att effektivisera sina egna arbeten och särskilt sina sammanträden.
Idag växer politikerföraktet, vilket återspeglas bland annat i sociala medier. Många politiska
instanser kritiseras för att vara ineffektiva och kostsamma. En ovilja att engagera sig politiskt
riskerar att öka på grund av det växande hatet, men också på grund av att ett politiskt
engagemang tar mycket tid, att det innehåller många och långa möten.

Nordmalings kommuns tjänstepersoner och kommunsekretariat bereder underlag till
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige på ett exemplariskt sätt. I de flesta fall rar
politikerna underlag långt innan möten ska äga rum, de uppdateras löpande och vi får notiser i
vår e-post och i våra telefoner när uppdateringar eller nya ärenden dyker upp.

Ändå består en stor del av mötena av långa dragningar av dessa ärenden av tjänstepersoner till
politiker som många gånger inte verkar ha förberett sig överhuvudtaget inf'ör mötena. Frågor
som ställs hade kunnat ställas i förväg till tjänstepersonerna. Svaren på frågorna hade kunnat
tas upp på mötet eller skickas ut till politikerna i förväg för att inte riskera att äventyra den
demokratiska processen.

Dessa ineffektiva möten är kostsamma och tar upp värdefull tid för tjänstepersonerna, tid som
istället hade kunnat läggas på att genomföra beslut som politikerna tar. Det är även ett
problem ur en demokratisk synpunkt: Hur bra fungerar en hjärna efter åtta timmars mötestid?
Hur bra beslut tar en politiker efter timtal i ett digitalt eller fysiskt möte? Politikerna i
respektive partier måste ta ett större eget ansvar för att effektivisera mötena. För sin egen del,
för kommunens skull och för demokratins skull. Den politiker som inte är förberedd inf'ör ett
möte utför inte ett gott demokratiskt arbete anser vi i Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet Nordmaling yrkar därför att Kommunfullmäktige beslutar att:

V
Vänsterpartiet Nordmaling
•

Uppdra till tjänstepersoner att ta fram en schablon för ersättning för förberedelser inför
möten. Exempelvis en viss summa per ärende och/eller beslutspunkt. Ersättningen ska
motsvara befintlig arvodering.

•

Uppdra till tjänstepersoner att se över möjligheterna med ett digitalt loggsystem i
Ciceron Assistent, eller motsvarande, där politiker bockar för ärendena när de tagit del
av innehållet och anser sig vara förberedda inför mötet.

•

Standardisera mötestiderna för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige om max
fyra timmar. Liknade standardisering bör införas i mötestiderna för utskotten
(allmänna, sociala, och barn & utbildning) och i beredningar (till exempel den årliga
budgetberedningsprocessen). Undantag f'ar göras för att inte äventyra den
demokratiska processen.

Vänsterpartiet Nordmaling ser även fram mot förslag från övriga partier på hur politikerna i
kommunen kan bidra till att få ekonomin på bättre knrs genom besparingar i de egna leden.

Nordmaling, 2021-05-30

Anna-Britt Coe
Gruppledare för Vänsterpartiet i Kommunfullmäktig

Marie Landström
Ledamot i Kommunfullmäktig

~ Nordmalings

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

•

Sammanträdesdatum

Sida

2021-10-18

26(31)

kommun

Kommunstyrelsen

§ 193

Dm 2020-000131 279

Svar på motion - Försäljning av Nordmalings Hus AB
Sammanfattning av ärendet
Fria Demokraterna föreslår i en motion daterad 2020-03-14 att en utredning ska
tillsättas för att undersöka om Nordmalings kommun som ägare till bostadsbolaget kan
sälja ut fastighetsbeståndet för att skapa ett överskott som ska stärka Nordmalings
kommuns ekonomi.

Ekonomiavdelningen förordar ett avslag av motionen med hänvisning till att bolaget
genomför det uppdrag kommunfullmäktige tydliggjort i ägardirektivet:
"Nordmalingshus AB ägs i allmännyttigt syfte för att främja bostadsförsörjningen i
kommunen. I detta ingår att tillgodose olika bostadsbehov och tillhandahålla ett varierat
bostadsutbud av god kvalitet samt erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande
och inflytande i bolaget.

I bolagets uppdrag ingår även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar
utveckling. Det handlar om ett etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande".
Besluts underlag
Tjänsteskrivelse,· ekonomichef
Protokollsutdrag 2020-04-.06
Motion, Fria Demokraterna
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att Nordmalings Hus AB i
dagsläget genomför det uppdrag bolaget har fått genom ägardirektivet.

Justerandes sign

MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande
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Anmälan av motion - Försäljning av Nordmalings Hus AB
Sammanfattning av ärendet
Följande motion lämnas av Tomas Johansson (FD)

"I den ekonomiska situation som Nordmalings Kommun befinner sig i tror inte
undertecknad att det räcker med att ta många små neddragningar i kostnads bördan. Det
måste också ökas på intäktssidan för att nänna sig en ekonomi i balans. Om detta lyckas
kan kommun få en nystart och lägga en
budget som utgår ifrån hur intäktssidan ser ut.

Att bedriva ett bostadsföretag kräver att det bedrivs på ett affärsmässigt sätt. När man
läser boksluten kan jag inte se att så är fallet med Nordmaling Hus,
Beskrivning.
Nordmalings kommun kan som ägare till Nordmalings Hus lägga ut bolaget till
försäljning på den öppna marknaden.
Om man tänker att ett nybygge ligger på en kostnad av ca 25 tusen/kvadratmeter, tror
jag att ett pris på ca 7 tusen/kvadratmeter är ett möjligt scenario vid försäljning av
bostadsbeståndet som finns i Nordmalings Hus. Bolaget har i sitt bestånd ca 400
lägenheter som består av 25 tusen kvadrat.

Ett tänkbart pris 7000:- x 25000 kvadrat innebär ca 175 milj. Naturligtvis löses lånen
som för tillfället ligger på 92 miljoner. Taxeringsvärdet är 96,3 miljoner,
Vid en försäljning skulle det innebära att ca 83 milj. skulle tillfalla ägaren?
Naturligtvis finns det säkert en del andra poster vi försäljning som tex skatt mm Det är
någonting som utredningen får visa
Förslag
En utredning görs om möjligheten att sälja ut hela bostadsbeståndet till intresserade
köpare. Detta bör vara högt prioriterat i den situationen som Nordmalings Kommun
befinner sig."

Beslutsunclerlag
Motion - Försäljning av Nordmalings Hus AB

Utdragsb,;styrkande
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Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Skickas till: nämndkansli, kommunchef
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Fria Demokraterna
Nordmaling

2020-03-13

Motion 2020-03-14
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Bakgrund.
I den ekonomiska situation som Nordmalings Kommun befinner sig i tror inte undertecknad att det
räcker med att ta många små neddragningar i kostnadsbördan. Det måste också ökas på intäktssidan
för att närma sig en ekonomi i balans. Om detta lyckas kan kommun få en nystart och lägga en
budget som utgår ifrån hur intäktssidan ser ut.
Att bedriva ett bostadsföretag kräver att det bedrivs på ett affärsmässigt sätt. När man läser
boksluten kan jag inte se att så är fallet med Nordmaling Hus.

Beskrivning.
Nordmalings kommun kan som ägare till Nordmalings Hus lägga ut bolaget till försäljning på den
öppna marknaden.
Om man tänker att ett nybygge ligger på en kostnad av ca 25 tusen/kvadratmeter, tror jag att ett pris
på ca 7 tusen/kvadratmeter är ett möjligt scenario vid försäljning av bostadsbeståndet som finns i
Nordmalings Hus. Bolaget har i sitt bestånd ca 400 lägenheter som består av 25 tusen kvadrat.
Ett tänkbart pris 7000:- x 25000 kvadrat innebär ca 175 milj. Naturligtvis löses lånen som för tillfället
ligger på 92 miljoner. Taxeringsvärdet är 96,3 miljoner.
Vid en försäljning skulle det innebära att ca 83 milj. skulle tillfalla ägaren?
Naturligtvis finns det säkert en del andra poster vi försäljning som tex skatt mm Det är någonting som
utredningen får visa
Förslag
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En utredning görs om möjligheten att sälja ut hela bostadsbeståndet till intresserade köpare. Detta

~

Tomas Johansson
Fria Demokraterna
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Redovisning av medborgarf'orslag och motioner som inte beslutats
inom 1 års tid
Sammanfattning av ärendet
De medborgarförslag och motioner som har anmälts i fullmäktige och ej beslutats inom
ett år ska löpande redovisas kommunfullmäktige med möjlighet för kommunstyrelsen
att yttra sig.
Följande ärenden redovisas:
Medborgarförslag - Farthinder Hamngatan
Medborgarförslag - Tjänst för felanmälan
Medborgarförslag - Trafiksäkerheten på Skolgatan i Rund vik
Besluts underlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare
Redovisning av ej beslutade medborgarförslag och motioner, kommunsekreterare
Kommunstyrelsens beslut
Handläggning fortgår i samtliga redovisade ärenden.

Justerandes sign

MADELAINE JAKOBS SON
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande
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ÄRENDELISTA
Datum

2021-10-08
KS

Ärende

Diarieplan

Datum

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

2020-000483

311

2020-10-04

Christer Johansson

Medborgarförslag - Farthinder Hamngatan

Niklas Jonsson

2020-000478

009

2020-10-02

Anna Petschler

Medborgarförslag - Tjänst för felanmälan

Jakob Norstedt

2020-000476

319

2020-09-30

Anna Petchler

Medborgarförslag - Trafiksäkerheten på Skolgatan i
Rundvik

Niklas Jonsson

Sida

Nordmalings
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
Kansliavdelningen
Datum

I (I)
Referens

KS 2021-000064- 009

2021-10-11

Maria Syd

Redovisning av medborgariorslag och motioner som inte
beslutats inom 1 års tid
Sammanfattning av ärendet
De medborgarförslag och motioner som har anmälts i fullmäktige och ej
beslutats inom ett år ska löpande redovisas kommunfullmäktige med
möjlighet för kommunstyrelsen att yttra sig.

Se bilaga 1 för redovisning av aktuella ärenden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare
Redovisning av ej beslutade medborgarförslag och motioner,
kommunsekreterare

Förslag till beslut
Handläggning fortgår i samtliga redovisade ärenden i bilaga 1.

Maria Syd
Kommunsekreterare

Beslutet ska skickas till
Kommunkansliet

Postadress
914 81 Nordmaling

www.nordmaling.se

Besöksadress
Kungsvägen 41
E-post kommun@nordmaling.se

Telefon
0930-140 00

Fax
0930-104 90

