












































Nordmalings kommun 
Grundläggande granskning 2021 

2022-03-31 

inflyttning till kommunen med invånare som har utökade stödbehov medföra att tidigare 
kostnadsprognoser måste omprövas. 
Sektor samhällsbyggnad har genomfört effektiviseringsarbeten och har goda 
förutsättningar att uppnå budgeterat resultat. 
övrigt: en åldrande befolkning medför ökade behov av anpassningar, ett minskat 
befolkningsunderlag resulterar till en ogynnsam demografisk fördelning med fler äldre 
och färre yngre i arbetsför ålder. 
Pandemin har medfört att verksamhet har fått tonas ned eller strykas för att säkerställa 
att kommunen hanterar det nya uppdraget att förebygga och minska smittspridningen. 
Organisationen har under en längre tid arbetat med en hög arbetsbelastning som 
resulterar i ett behov av återhämtning för att säkerställa kommunens drifts- och 
utvecklingsuppdrag över tid. Det positiva resultatet vid årsbokslutet består till stor del 
av finansiellt stöd från staten för att säkerställa hanteringen av pandemin. Det innebär 
att kommunens effektiveringsarbete måste fortsätta. 

Iakttagelser 
Enligt delårsrapporten per 2021-08-31 visade Nordmalings kommun ett positivt resultat 
på 20, 1 mnkr. Prognosen för helår var vid delårsrapporten ett överskott på 9,3 mnkr. 
Resultatet Nordmalings kommun för 2021 blev +12, 1 mnkr, som förklaring anges 
främst en kraftig ökning av skatteintäkter och generella statsbidrag samtidigt som 
verksamhetens nettokostnad inte ökat i samma takt. 
Resultatet för gemensam service för helåret blev ett överskott på 2,2 mnkr. 
Verksamhetens intäkter awiker positivt med 0, 7 mnkr från budget och ökar med 5, 1 
mnkr från föregående år. 
Resultatet för helåret inom sektor samhällsbyggnad ett överskott på 0,6 mnkr. 
Resultatet är främst en effekt av överskott inom fastighetsverksamheten och inom 
kollektivtrafiken. Överskottet avseende fastighetsverksamheten är direkt hänförligt till 
realisationsvinst i samband med fastighetsförsäljning. överskottet avseende 
kollektivtrafiken beror på dels på lägre kostnader för kollektivtrafiken jämfört med 
föregående år, dels retroaktiv kreditering av 2020 års trafikkostnader 
För sektor barn och utbildning är resultatet för helåret ett överskott på 2, 7 mnkr. 
Resultatet motsvarar den prognos som redovisades i delårsrapporten per 2021-08-31. 
Verksamhetens nettokostnader ökar med 0,5 mnkr jämfört med föregående år där 
verksamhetens intäkter minskar med 1, 7 mnkr och verksamhetens kostnader minskar 
med 1,2 mkr jämför med föregående år. 
Vid årsbokslutet är resultatet för sektor social omsorg ett underskott på - 9,4 mnkr. 
Inom de olika verksamhetsgrenarna har äldreomsorgen ett underskott på 6,4 mnkr, 
LSS ett överskott på 1, 1 mnkr, Individ och familjeomsorg redovisar ett underskott 
på - 4,4 mnkr. 

3.2.1 Bedömning 
Utifrån vad som framkommit av den grundläggande granskningen, som till sin karaktär 
är översiktlig, bedömer vi att kommunstyrelsens ekonomistyrning är tillräcklig. 

© 2022 KPMG AS. AU rlghts reserved, 

Document classificatlon: KPMG Public 

7 









Innehåll 
Sammanfattning 

Inledning 

1.1 
1.2 

1.3 
1.4 
1.5 

Syfte och revisionsfråga 
Revisionskriterier 
Metod och avgränsningar 
Avgränsningar 
Ansvarig nämnd 

Resultat av granskningen 
- 2.1 Förvaltningsberättelse 

- 2.2

- 2.3
Redovisningsprinciper 
Balanskrav 

- 2.4
j 

Bedömning av fullmäktiges mål med bety9else av god ekonomisk hushållning 
- 2.5 Resultaträkning 
- 2.6 Balansräkning 
- 2.7 Kassaflödesanalys 
- 2.8 Driftredovisning 

- 2.9 lnvesteringsredovisning 
- 2.10 Sammanställda räkenskaper 
- 2.11 Noter 

4 

8 
8 

9 

10 
10 

12 

12 
13 
14 
17 

18 
19 
19 

20 
21 
22 

fJ,Mbl © .2022 KP 1G A8, a sv,,edish fö-1,it'XI liabi!ity company and a mem!.ier flni, ofrhe KPMG net\!'X>rk of ind':lpendem niember fir1;s<;; affili1atted wlt/> KPMG !otemationa! Cooperative <"KP;'JlG !mernatwnaJ'"i."' 
SvJiss er,!ity. AU 1;ghts reStirved, 

! Document Classlflcatlon: KPMG Publlc 

3 





· - - - · - - - - - - - - - - - - -

sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nordmali gs kommun har KPMG granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2021 _ 
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplan n för år 2021. Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna 
ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen. ! 
Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap $edöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige 
beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rätjvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

! 

Årsredovisningen I 
Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit nåbra väsentliga felaktigheter i denna. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i 
enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed 

Vi har med reservation för de eventuella effekter av att granskningen utförts enligt de avgränsningar som anges i stycke 1.4, inte identifierat 
några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, och i gransk ingen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse 
att årsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighe;t med lagen om kommunal bokföring och redovisning. Vi anser dock att det finns 
förbättringsmöjligheter och delar där årsredovisningen ini  fullt ut följer kraven. 

Resultat 

Kommunens resultat för året uppgår till 21,8 mnkr, vilket är 15,2 mnkr högre än samma period förra året. Det beror främst på 13,2 mnkr högre 
skatteintäkter än fg år. 

· IBalanskrav 

Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligar  post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet. 

fp7  G 2022 KPMG AB. a Sw.,Jis/1 limited lisbi!ity C?ff,pany and a rnember fu'n  ofthe KPMG netl-1ork of independent mem!;,er firrns a.!föialect with KPMG lr1ternationa! Cooµerafä;e ('KP1'.!1G lnternational":, a 
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Inledning - f orts8ttning 
1.4 Avgränsningar i 
Vår granskning sker i den omfattning som följer av GJd revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras genom 
fastställd normering av SKR och Skyrev. Detta inneb?r att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor 
eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslag1n eller internationella standarder för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar
oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa �rav varit uppfyllda. 

Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentlig� .fel (bedömda eller konstaterade) i årsredovisningen. 
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsli,ga handlingar, t e x  förskingring. 

I årsredovisningen har vi granskat de finansiella rapp�rterna med tillhörande noter samt målen för god ekonomisk rushållning. övriga 
avsnitt har endast granskats.utifrån om informationen! är förenlig med de finansiella delarna. Vår granskning innebär att vi tar stickprov 
på de finansiella belopp och bedömer om informationen i förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna, dvs. vi 
granskar inte alla belopp på nämnda sidor. Övriga sidor i årsredovisningen omfattas inte av denna granskning. 

Denna rapport sammanfattar främst i awikelseform v r  ra väsentligaste iakttagelser från gransknin;en . 

1.5 Ansvarig nämnd 
[ 

Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisni�g som enligt kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige. 

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningJn. 

.Wli@ © 1022 KPMG AB, a Swedi;;h iimlted fäabUity com::, ny anda 111€-rnber finn J::ne KP!\1G r,et,r,;rk of independent ffwir,ber firms affiliate(! witr> KPMG !n\emational cc.:,perati,.,  {"'KP ,IG !ntematio11af"J, a 
Ss'-'i<is entity. AU rlgi,ts reserve<J. 
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2: Resultat av granskningen- f ortsättning 
2.4.2 Verksamhetsmål 

Verksamhetsmålen är fördelade på fyra perspektiv. 

• Medborgarnytta
Kommunen har två delmål inom omr-ådet medborgarnytta. Kommunen anser att de är uppfyllt och delvis uppfyllt.

i 
• Ekonomi i balans

t' 

Kommunens tre delmål avseende ekonomi i bala s anses ett vara uppfyllt och två delvis uppfyllda.

Effektiv verksamhet och utveckling
Kommunen har tre delmål avseende verksamhet,och utveckling. Två anses vara uppfyllda och ett ej uppfyllt. 

I 

• Attraktiv arbetsgivare. i 
Kommunen har tre delmål, där samtliga anses u pfyllda. 

I 

! . 

För perspektivet effektiv verksamhet och utveckling  r den samlade måluppföljningen att målet betraktas som uppfyllt. Vi delar dock inte 
kommunstyrelsens bedömning eftersom målet avseende invånarantal inte uppfylls, med hänvisning till att mål so/n måste realiseras i
samarbete med ett stort antal andra aktörer. ! · · 

I 
Det saknas en sammanfattande bedömning om ko munstyrelsen anser att resultatet av verksamhetsmålen mot varar god ekonomisk 
hushållning. Vi rekommenderar att kommunstyrelse  förtydligar vilka verksamhetsmål som har betydelse för god :ekonomisk hushållning.

i 
Vår sammanfattande bedömning är att målen delvis lär förenliga med de av fullmäktige fastställda verksamhetsm\ilen. 

 @ '9 2022 i\Pt,1G AB. a S,vedbh brni\:e{! !iabi!ity wn;p�ny and a men,bE:r lim, orthe KPMG nelcvom of mdepend.ent ;nc..,,,:ber finns affiii.,:,.ted ,.,iil, KPR-JG h:tema\iO!!Rl 0.,-:)[.lemtive !""KPMG !nt,,:,ihaiior,.;:;(1. a 
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NORDMALINGS KOMMUN 

Revisorerna i Nordmalings kommun 2022-03-3 l 2022 -04- 0 l, 

Till IDNR ......... / .1. .!.:f. ....... . 
Fullmäktige i N ordmalinga1NJllomuu ... :t?."?,.?::l(!-:.Jt't' .Z-
organisationsnummer 212000-2536 

Revisionsberättelse för år 2021 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisor den verksamhet som 
bedrivits i kommunens företag. 

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. 

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, 
beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och 
återredovisning till fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål   
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den 
omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan 
"Revisorernas redogörelse för år 2020". 

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder har bedrivit verksamheten på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna har en tillräcklig intern 
kontroll. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt ä r  rättvisande. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt 
med fullmäktiges finansiella mål och att de av fullmäktige fastställda 
verksamhetsmålen inte uppnåddes under 2021 avseende ekonomi. Övriga delmål 
uppnåddes delvis. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder 
samt enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2021. 

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter. 

1 



Nordmaling 2022-03-31 

Ulla-Maj Andersson 
Ordförande 

HansEric Rasch 

Bilagor: 

 /µ,J'l Fr,'lt;ot1-o 
Göran Nilsson Hardy Eriksson 
Vice ordförande 

&©  
Revisorernas redogörelse för år 2021 
Rapport - Grundläggande granskning 2021 - Nordmalings kommun 
Granskningsrapport Nordmalingshus AB 2021 
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Lekmannarevisor 2022-03-24 

NORDMALINGS KOMMUN 

2022 -o;i. t o 
i Nordmalingshus AB, Nordmalings kommun IDNR ... JJ;IJ?·'Jt,:-:_ .. OYi_l; DNR ..................... '/. ........ . 

Till årsstämman i Nordma[ingshus AB 
organisationsnummer 556038-3951 

Till fullmäktige i Nordmalings kommun 

Granskningsrapport för år 2021 
Jag, av fullmäktige i Nordmalings kommun utsedda lekmannarevisor, har granskat 
Nordmalingshus AB:s verksamhet. 

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisorn. 

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, 
ägardirektiv .och beslut samt de lagar och .föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern.kontroll samt 
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolags lagen och kommunallagen, god revisionssed 
i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån 
bolagsordning och av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 

Jag har på en övergripande nivå granskat bolagets ledning och styrning ur ett 
internkontrollperspektiv. Granskningen har även omfattat bolagets arbete med 
underhållsplanering. 

Granskningen har visat att det finns goda förutsättningar for styrning, ledning och 
uppföljning i verksamheten men att utveckling kan skevad gäller att på  ·ett m e , - r  - . - - - -

- - - förmaliseralocbstruktiirerat sätfarbeta mot de
°
krav; mål <ich uppdrag söm-.t'ul!mäktlge

fastställt i ägardirektivet. Likaså kan arbetet med intern kqntroll utveckias och bli mer 
formaliserat och strukturerat. 

Jag bedömer sammantaget atfbolagets verksamhet har  kötts ptet t  
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Jag bedömer att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. 

Nordmaling 2022-03-31 

f/ordci ;;  
Hardy Eriksson 
Lekmannarevisor 
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Datum 
2022-03-07 23:26 

Ärendenummer 
#7483 Nordmalings 

kommun 
Inskickat av: Dan Andre lsraelsson Öberg 
(Signerad) 

Medborgarförslag 

V 1. Kontaktuppgifter 

Kontaktuppgifter 
Kontaktuppgiftema till dig som förslagsställare behövs för att kunna säkerställa att du är folkbokförd i kommunen. Dina uppgifter 
kommer att sparas i kommunens ärendehanteringssystem. 

För- och efternamn 
Dan Andre Israelsson Öberg 

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post 

V 2. Medborgarförslag 

Rubrik 
Upphandla teknik & frigör tid inom (äldre)omsorgen 

Mitt förslag 
Beskriv vilken förändring du önskar. 
Hur den ska genomföras. 
Motivera också varför du vill att förslaget ska genomföras. 

Postn11mn-o .. • nch ort 

E-oostadress

Önskar upphandling av väl färdsteknik i form av läkemedelsrobotar till berörda boende i kommunens (äldre)omsorg. 
Enligt studie så frigör läkemedelsrobotar tid även i mindre kommuner såsom exempelvis Nordmaling. 
Med de ambitioner vi i kommunen har borde detta vara ett självklart digitaliseringsspår som hjälper oss med våra 
kostnadsutmaningar https://ihe.se/publicering/vardet-av-lakemedelsrobotar/ 
Om möjligt kanske vi för enkelhetens skull kan haka på Umeå kommuns upphandling som går ut snart? 

V 3. Godkännande 

När kommunfullmäktige slutligen behandlar mitt förslag vill jag 
Presentera mitt förslag 

Du blir alltid kontaktad när kommunfall mäktige ska behandla ditt förslag och du är alltid välkommen att närvara. Läktaren är 
öppen för alla. 

Ärendenummer: #7483 I Inskickat av: Dan Andre lsraelsson Öberg (signerad)/ Datum: 2022-03-07 23:26 

Sida 
1(2) 



Vänsterpartiet Nordmaling 

Motion (1) 2022-03-28 
Motion till kommunfullmäktige 

Menstruation har länge varit ett närmast tabubelagt ämne trots att det berör alla kvinnor och 
menstruera n de transmän varje månad under en stordel av deras liv. Mens och mensskydd är 
inte heller något givet tema på den politiska arenan. Inom kulturen förekommer det numera att 
mens lyfts och problematiseras. 

I dokumentärfilmen "Händelser i Ydre" finns en dialog mellan två tonåringar om orättvisan i 
att de som föds med livmoder har utgifter varje månad för sina mensskydd. I Maisie Hills bok 
"Period power" går författaren på djupet för att öka kunskaperna om menstruation och hur 
den påverkar kvinnor samt en gång för alla slå hål på myterna och fördomarna ska p ade kring 
något av det mest naturliga i vår värld. 

Mens är en biologiskt orättvis könsfråga. Problemen ka n  vara extra laddade för unga tjejer, 
och borde dessutom inte vara en klassfråga. Om den unga kvinna n  har ekonomiska 
utmaningar kanske hon inte ka n  byta skydd så ofta som hon borde, vilket kan innebära en 
hälsorisk. Ka n ske stannar hon hemma från skolan av rädsla för att blöda igenom eller för att 
lukta illa. 

Vänsterpartiet föreslår att en verksamhet startas i Nordmalings kommun för att erbjuda unga 
kvinnliga elever i grundskolan att via besök hos skolsjuksköterska eller kurator få kostnadsfri 
utdelning av mensskydd. 

Detta kan ses som en satsning på ungas psykiska och fysiska hälsa. De unga kvinnornas 
kontinuerliga kontakt med sin skolsjuksköterska eller kurator kan förväntas skapa 
förtroendefulla relationer som underlättar för de unga att söka stöd och råd också om a ndra 
frågor. 

Ur ekonomiskt perspektiv torde inte kostnaderna bli så stora jämfört med vad den innebär för 
kommunens unga tjejer. Då Nordmalings kommun nu även påvisar ett mer positivt 
ekonomiskt resultat än förväntat finns det utrymme för en sådan satsning. 

Vänsterpartiet yrkar: 
• att Nordmalings kommun tillha ndahåller kostnadsfri tillgång till mensskydd på

skoltoaletter i grundskolan.
och/eller

• att Nordmalings kommun startar en verksamhet som erbjuder elever i grundskola n  att
via besök hos skolsjuksköterska eller kurator få kostnadsfri utdelning av mensskydd.
När personal inte är på plats finns kostnadsfria mensskydd tillgängliga i a n slutning till
skolsköterska eller kurator.

Anna-Britt Coe, gruppledare Vänsterpartiet Nordmaling 



Nordmalings 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

Sida 
48(50) 

Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

§ 85 Dnr 2022-000058009 

Redovisning av medborgarförslag 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 ko1mnunstyrelsen 
att yttra sig. 
Följande medborgarförslag och motioner har inte beslutats ett år efter anmälan i 
kommunfullmäktige: 

Motion - Utveckling av 01mådet kiing Norrskenshallen 
Motion - Samarbete mellan Nordmalings kommun och kommunens föreningsliv 
Motion - Mountainbikecykling 

Medborgarförslag - Öka bredbandskapaciteten i Nordmalings stadsnät 

Motion - Fritidsbank för idrottande barn och ungdomar 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag och motioner som inte beslutats inom 1 års tid, kommunsekreterare 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Handläggning fortgår i samtliga ärenden. 

Utdragsbestyrkande 
MADELAINE JAKOBS SON 
Grethel Katarina Broman 


