
 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-10-09 1 (2) 
   

 

 

Plats och tid KTS-salen. Vita Huset, kl. 08:15 – 09:15 
Beslutande Göran Dahlström (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Inger Fredriksson 

(C) 2:e vice ordförande, Anneli Hedberg (S), Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Joha 
Frondelius (KD), Jesper Ek (L), Marie-Louise Karlsson (S) 
 

Beslutande ersättare Camilla Hermansson (SD), Gunnar Ljungqvist (S), John Ogenholt (KD), Gunilla Magnusson (S)  

Ersättare  Michael Hagberg (S), Christoffer Öqvist (M) 
 

Övriga  
deltagande  Axel Stenbeck, utredare, Sari Eriksson, kommundirektör, Susanne Sandlund, ekonomi- och 

personalchef, Anna Marnell, verksamhetscontroller 
Utses att justera  
Justeringens  
plats och tid Stadshuset Gröna Kulle, 2019-10-09 

Underskrifter 
 
Sekreterare 

 
……………………………………………………… 

Paragrafer  §163 - §163 

Axel Stenbeck 
Ordförande  

……………………………………………………… 

Göran Dahlström (S) 
Justerande  

……………………………………………………… 
 
 

Jesper Ek (L)  

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen Paragrafer §163 - §163 
Sammanträdes  
datum 2019-10-09 

Datum för anslags  
uppsättande 2019-10-09 Datum för anslags 

nedtagande 2019-11-01 

Förvaringsplats av 
protokollet KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Utdragsbestyrkande 

……………………………………………………… 
  

  



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-10-09 2 (2) 
   

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 163    KS/2019:323  041 
 

Delårsrapport per den 31 augusti 2019 för Katrineholms 
kommun  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten 2019 för Katrineholms kommun till 
handlingarna. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har ställt samman en delårsrapport och överlämnat det 
till kommunstyrelsen. Resultatet för årets första åtta månader är negativt och uppgår till 
– 8,3 miljoner kronor för kommunen. Prognos för helår 2019 uppgår till 17,8 miljoner 
kronor, en differens jämfört periodens resultat om 26,1 miljoner kronor.  
Differensen mellan resultat och prognos är stor och förklaras av; 
• ej fullt ut verkställda beslut utifrån beslut om en ekonomi i balans 
• säsongsvariationer 
• kostnader/intäkter som saknas i utfallet 
• kostnader för helår som inte periodiserats 
 
Delårsrapporten innehåller också en sammanställd redovisning och 
kommunkoncernens resultat för årets första åtta månader uppgår till 41,3 miljoner 
kronor, före extraordinära poster. 
 
Nämnderna har uppdragits att beskriva väsentliga händelser och att redovisa prognoser 
för helåret. Därtill redovisar nämnderna aktuell status avseende resultatmålen. 
 
Ärendets handlingar 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-03 
• Delårsrapport för Katrineholms kommun, 2019-08-31 
 
Kommunstyrelsens överläggning  
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Inger Fredriksson 
(C), Joha Frondelius (KD), Gunilla Magnusson (S), Marie-Louise Karlsson (S), Jesper Ek (L), 
Johan Söderberg (S) 
 

 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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