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Preliminära bokslutssiffror för 2018
När de preliminära bokslutssiffrorna för 2018 är klara kan det konstateras att Vingåkers kommun
redovisar ett underskott på drygt 7 miljoner kronor. Av dessa 7 miljoner ligger det största underskottet
hos Socialförvaltningen.
-I en liten kommun varierar kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen kraftigt mellan olika år.
2018 var det många barn, unga och vuxna som hade behov av institutionsvård varför kostnaderna
översteg budget, säger Dag Wallströmer, socialchef i Vingåkers kommun.
Utöver dessa 7 miljoner redovisas dessutom ett underskott på drygt 35 miljoner vilket främst beror på att
kommunfullmäktige i december beslutat att i förtid betala in 31 miljoner som en engångsinlösen av en del av
kommunens pensionsskuld. Detta för att sänka framtida pensionskostnader.
- Vi använder pengarna som vi har på banken på ett klokt sätt, säger Elin Höghielm som är ekonomichef i
Vingåkers kommun. Vi frigör pengar i kommande budgetar som vi annars tvingats lägga på ökade pensioner.
Nu kan vi istället lägga dessa pengar på verksamheten.
Driftkostnader är årligen återkommande kostnader som till exempel löner och hyror. Investeringskostnader är
kostnader som används till olika investeringar, mer av engångskaraktär. År 2018 fanns ett beslut om cirka
63 miljoner kronor i investeringskostnader. Av dessa 63 miljoner kronor investerades endast 18 miljoner
kronor i olika projekt, till exempel Tennisparken, ett nytt ekonomisystem och nya elevdatorer. Detta innebär
att det trots att Tennisparken blev dyrare än beräknat återstår 45 miljoner kronor för investeringar.
Några exempel på kommande investeringar är bland annat att åtgärda rasrisken vid Vingåkersån, sluttäckning
av deponin, ny återvinningscentral samt möbler och inventarier till nya Slottsskolan och den nya förskolan
Äppellunden. Investeringsbudgeten för kommande år kommer tas beslut om i juni 2019.
-Utifrån den dystra prognos vi fick i delårsredovisningen vill jag ge våra nämnder och verksamheter en stor
eloge för det ansvarsfulla ekonomiska arbete som gjort att underskottet stannade på endast 7 miljoner, säger
Anneli Bengtsson, kommunstyrelsens ordförande.
Kommunens resultat på sammanlagt -42 miljoner kronor är preliminära siffror. Fullmäktige fastställer
bokslutet i april.
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