Nominera årets Nordmalingsbo

Kommunchefen
har ordet
Nordmalings kommun har
upprättat årsredovisning för
verksamhetsåret 2018

Resultatet för Nordmalings
kommun år 2018 uppgår till -10,3
Mkr vilket är en kraftig avvikelse i
jämförelse med budgeterat resultat
+9,2 Mkr. Verksamhetens nettokostnad uppgår till 480,1 Mkr vilket
är 25,1 Mkr högre utfall än budget.
Finansnettot avvikelse är positiv
med 3,6 Mkr. Bakomliggande
faktorer till det låga finansnettot är
lägre skuldsättning i kombination
med ett lågt ränteläge och kraftiga
amorteringar år 2016 och 2017.
Sektorernas resultatavvikelse
uppgår till -31,6 Mkr; Barn- och
utbildningsutskottet avviker med
–11,2 Mkr , Sociala utskottet med
–17,5 Mkr samt Allmänna utskottet
med – 2,9 Mkr i jämförelse med
budget. Allmänna utskottet resultatavvikelse hänför 2,2 Mkr till
Gemensam service och -5,1 Mkr
till sektor Samhällsbyggnad. Mer
information om årsredovisning för
verksamhetsåret 2018 finner du på
kommunens hemsida.

God ekonomisk hushållning
är centralt för alla organisationer och quick fix löser inte
utmaningar

Utfallet av årsredovisningen
illustrerar betydelsen av att vidta
de åtgärder som är nödvändiga för
att vända en negativ ekonomisk
trend. Dessvärre är Nordmalings kommun inte ensamma med
liknande uppdrag utan tillhör en av
flera kommuner med ekonomiska
problemställningar. Förmågan att
hålla tillbaka kostnadsutvecklingen blir allt viktigare de närmaste
åren, när skatteintäkterna växer i
allt långsammare takt. Att skapa
långsiktighet utifrån flera perspektiv
är en framgångsfaktor för att klara
de kommande årens utmaningar.
Lösningen är därför inte att dra i en
kollektiv handbroms utan i praktiken innebär det att båda gasa och
bromsa, men inom valda delar av
verksamheten.
Rådande ekonomiska förutsättningar medför att all verksamhet i
Nordmalings kommun behöver
Nordmalings kommun
Kungsvägen 41
Nordmaling

Nu är det dags att nominera till utmärkelsen Årets Nordmalingsbo.
Din nominering ska ha kommit in till oss senast den 21 maj. Vi presenterar
vinnaren av utmärkelsen den 6 juni på nationaldagsfirandet i Nordmaling.

Skicka din nominering till:

granskas för att klarlägga hur
önskvärd effekt uppnås. Arbetet
involverar samtliga medarbetare
med ett övergripande ekonomiskt
perspektiv; parallellt med fokus
på kunden och arbete med ständiga
förbättringar i hela processen.
Resultatet av arbetet förväntas
skapa budget i balans år 2020.

Befolkningen ökade med
15 personer i Nordmalings
kommun

jessica.bjorklund@nordmaling.se Märk mailet med Årets Nordmalingsbo.

Sommaraktiviteter i kommunen

För att kunna marknadsföra och informera om sommarens händelser i
kommunen ber vi alla föreningar att skicka in information om tex
sommarcaféer, veteranträffar, musikkvällar eller idrottshändelser till
kommunikatör Josefine Larsson senast 31 maj.
josefine.larsson@nordmaling.se Märk mailet med Sommaraktivitet.

Hemvändarvecka v. 29

Vid årsskiftet var antalet kommuninvånare 7 118, vilket är en ökning
med 0,2 procent. Under året flyttade 395 personer till kommunen
och 344 personer flyttade ut.
Nordmalings kommun redovisade
ett flyttningsöverskott på 51
personer för 2018, enligt befolkningsstatistik från SCB. Det är
glädjande att antalet invånare ökar
i Nordmalings kommun eftersom
det finns en stark koppling mellan
kommunens tillväxt och befolkningstrend.

Nordmalings kommun deltar
i Blodomloppet
Veteranerna Korpen Västerbotten
tillsammans med Blodcentralen
arrangerar Blodomloppet den 21
maj. Till utbudet hör löpning 5 km
eller 10 km med tidtagning eller
Gå/lunka 5 km utan tidtagning.
Nordmalings kommun erbjuder
sina anställda att delta i aktiviteten
för att främja god hälsoutveckling
och motion.

Ska ni anordna en aktivitet under hemvändarveckan 15 – 21 Juli? Skicka in
din aktivitet senast 31 maj till kommunikatör Josefine Larsson,
josefine.larsson@nordmaling.se. Märk mailet med Hemvändarvecka.

Nationsdagsfirande 6 Juni
Vill din förening vara med och fira nationaldagen? Skicka din intresseanmälan till kultur och fritidschef Paula Quinones
Paula.QuinonesCanessa@nordmaling.se. Märk mailet med Nationaldag

Bidrag till lovaktiviteter

Nu kan föreningar eller ideella organisationer söka bidrag för att genomföra
lovaktiviteter på sommarlovet 2019. Detta är möjligt tack vare ett statligt
bidrag från Socialstyrelsen som kommunerna kan söka.
Stödet syftar till att stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter
som ger stimulans och personlig utveckling under sommarlovet. Information
och kriterier för ansökan hittar du på nordmaling.se

Kullenträffar program våren 2019

29/ 4 ”Sköna maj välkommen”, Ingemar Grahn sjunger in våren
13/5 underhåller sångaren och musikern Ronnie Sahle’n
27/5 Näslunds konditori, Oskar Magnusson berättar samt musikunderhållning med ” skivor till kaffet ”

Varmt välkomna till fika och en stunds underhållning!

Lokal: Kullen, Bryggaregatan 6
Tid: 13.00
Pris: 40:Arrangör: Frivilliga för Kullenträffar
Kontaktperson: Gunilla Eriksson 0730 27 52 43

Tack för ordet!

Gemensamt Näringslivsbolag

Planerna på att bilda ett gemensamt bolag med lokala företag och
Nordmalings kommun fortsätter.
En interimsstyrelse har bildats och en hemsida lanseras nu där man kan hitta
mer information samt fylla i en avsiktsförklaring om man som företagare vill
visa sitt intresse.
För de som ännu inte har gjort det finns möjligheten att anmäla sig via
hemsidan under april månad. https://www.biznord.se/

Kontakt Näringslivsutvecklare Conny Nordendahl:
conny.nordendahl@nordmaling,se

Ulf Månsson, Kommunchef
Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling
Telefon: 0930-140 00 (Växel)
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