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§ 1      Dnr KS/2020:65 
 
Tekniska verkens köp av MSE:s aktier i Bixia AB 
 
Bakgrund 

Vid avreglering 1997 av elmarknadsmonopolet bildade Motala Svartådalen 
Energiverk AB, MSE och Tekniska verken, det gemensamma bolaget Östkraft. 
Bixia AB har historiskt haft närmare tio delägare där Tekniska verken under hela 
perioden varit huvuddelägare med en ägarandel som överstigit 50 procent. Idag 
återstår sex delägare i Bixia AB varav MSE är en. 
 
Tekniska verken har nu uttryckt intresse av att förvärva samtliga aktier i Bixia AB. 
Tekniska verken föreslår att aktierna förvärvas till dess substansvärde. Samma 
princip nyttjades vid Tekniska verkens förvärv av aktier från tidigare ägare. 
Substansvärdet utgörs av ett företags egna kapital med tillägg för obeskattade 
reserver efter belastning av inkomstskatt.   
  
Sammanfattning 

Pris för respektive delägares aktier 

Nedan framgår substansvärdet per 2020-08-31 fördelat på respektive ägare efter 
ägarandel samt vad som skulle bli värdet (priset) på aktierna om de säljs efter 
samma uppräkning som vid utköpet av Södra Halland och Bjäre Kraft 
(substansvärde + 1,78 procent): 

 Aktier % Substansv (tkr) Värde aktier (tkr) 

TvAB 298 130 75,68% 365 158 371 657 

MSE 34 883 8,85% 42 726 43 486 

Oxelö 11 629 2,95% 14 244 14 497 

Nässjö 23 190 5,89% 28 404 28 909 

Sandviken 20 033 5,09% 24 537 24 974 

Alvesta 6 083 1,54% 7 451 7 583 

 393 948 100,00% 482 518 491 107 

  Kr / aktie 1 225 1 247 

  
Varför är det bra för MSE att Tekniska verken äger Bixia AB till 100 procent? 

Hela elhandelsbranschen står inför en stor omställning. Branschen präglas av små 
marginaler och krav på stordriftsfördelar. Ett kraftfullt effektiviseringsarbete 
kommer krävas för att vara konkurrenskraftig på den framtida elhandlar-
marknaden.  
 
Bixia AB kan med en huvudägare bättre utveckla sig mot framtidens elmarknad 
och detta gynnar även MSE i längden. Genom försäljningen uppnås ett renare 
förhållande mellan Bixia AB och MSE AB som bättre reglerar samarbetet via ett 
samarbetsavtal. Detta skapar mer affärsmässighet, en tydligare kravställning samt 
ger förutsättningarna för en bättre leverans. Att inte längre vara delägare i Bixia 
AB men ändå vara en nära och viktig samarbetspartner minimerar MSE AB:s 
riskexponering mot elhandelsverksamheten som är under stor förändring.  
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fortsättning § 1 
 

Fortsatt samarbete mellan Bixia AB och MSE AB 

I samband med eventuell affär tecknas ett samarbetsavtal mellan Bixia AB och 
MSE AB där samarbetet fortsätter i princip som tidigare. Då dagens ägarbolag fort-
satt kommer vara viktiga för Bixia AB och vice versa kommer samarbetsavtalen 
tecknas på 5 år med alla nuvarande delägare. Bixia ABs marknadsandel är stor på 
ägarorterna, i Mjölby hela 72 procent. MSE AB fortsätter sitt etablerade marknads- 
och säljarbete med lokalt fokus.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-27 § 8 
Presentation Kommunfullmäktige 2021-02-16 
Tjänsteskrivelse 2021-01-04, Tekniska verkens köp av MSE AB:s aktier i Bixia AB  
Förslag till aktieöverlåtelseavtal daterat 201211 
Förslag till avtal mellan Bixia AB och Mjölby-Svartådalen Energi AB angående 
kundservice, försäljning och marknadsaktiviteter 
 

Thony Andersson (S) och MSE:s VD föredrar ärendet inför kommunfullmäktige. 
 

Yrkande 

Thony Andersson (S), Cecilia Burenby (S) och Lars-Åke Petersson (M) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag att sälja aktierna i Bixia AB till Tekniska verken. 
 

Runar Öhman (SD) yrkar avslag till försäljning av aktierna i Bixia AB. 
 

Beslutsordning 

Ordförande Jörgen Oskarsson (S) finner att det finns två förslag till beslut dels 
förslag att Kommunfullmäktige godkänner att MSE säljer sina aktier i Bixia AB till 
Tekniska Verken och dels avslag till försäljningen. Ordförande ställer proposition 
på de två yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Thony 
Anderssons (S) med flera yrkande till kommunstyrelsens förslag att tillåta att MSE 
säljer aktierna i Bixia AB till Tekniska Verken. 
 

Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner att MSE säljer sina aktier i Bixia AB till 
Tekniska verken i Linköping AB för substansvärdet fastställt i februari  
månad 2021 plus 1,78 procent. 

 

2. Kommunfullmäktiges beslut förutsätter att alla delägarna väljer att sälja 
sina aktier till Tekniska verken så att Tekniska verken når en ägarandel om 
100 procent. 

 

3. Datum för transaktion och aktieöverlåtelser är satt till 2021-04-01. 
 

Reservation 

Sverigedemokraterna (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande. 
___ 
Beslutet skickas till:  
Tekniska verken, Bixia AB,   
Ekonomichef, Akten 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Kommunfullmäktige  2021-02-16  5 (14) 
 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande 

  

§ 2      Dnr KS/2018:245 
 
Dagvattenpolicy 
 
Bakgrund 

Med en dagvattenpolicy tydliggörs kommunens  avsikt beträffande omhänder-
tagande av dagvatten. I kommunen arbetar flera förvaltningar med dagvatten-
frågan utifrån olika perspektiv men utan gemensam målbild. Allteftersom effekter 
av klimatförändringar med högre vattenflöden och intensivare regn blir alltmer 
påtagligt, krävs det att Mjölby kommun arbetar mer strukturerat och aktivt med 
dagvattenfrågan. Dagvatten berör flera förvaltningar som styrs av olika lagar, en 
samsyn inom kommun krävs därför. Dagvattenpolicyn har arbetats fram av 
byggnadskontoret, miljökontoret och service- och teknikförvaltningen.  
 

Sammanfattning 

En kommunövergripande dagvattenpolicy klargör kommunens avsikt för en 
hållbar dagvattenhantering och olika aktörers ansvar. I Mjölby kommun ska 
dagvatten hanteras enligt följande principer:  
Dagvatten ska inte ha negativ påverkan på miljö, hälsa eller egendom.  
Kommunens förvaltningar ska gemensamt arbeta för en hållbar 
dagvattenhantering och samarbeta med fastighetsägare och exploatörer i 
dagvattenfrågan. 
 

Byggnads- och räddningsnämnden, tekniska nämnden och miljönämnden ställer 
sig positiva till förslaget till dagvattenpolicy. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-16 § 232 
Tjänsteskrivelse 2020-11-25, Dagvattenpolicy - revidering 
Förslag till dagvattenpolicy 
Tekniska nämndens beslut § 129/2018-08-30 
Bygg- och räddningsnämndens beslut § 152/2018-11-21 
Miljönämndens beslut § 109/2018-12-13  
 

Beslutsgång 

Anna-Lena Sörenson (S) föredrar ärendet och yrkar bifall till att anta dagvatten-
policyn enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige antar dagvattenpolicyn. 

 

2. Dagvattenpolicyn gäller från och med 2021-03-01. 

___ 
 

Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Bygg- och räddningsnämnden 
Miljönämnden, Akten 
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§ 3      Dnr KS/2020:312 
 
Revisionens granskning av IT och informationssäkerhet 
 
Bakgrund 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning 
av kommunens IT- och informationssäkerhetsorganisation. Kommunstyrelsen har 
svarat revisionen utifrån revisionens slutsatser och rekommendationer.   
 
Sammanfattning 

Rapportens slutsatser är att kommunen i stort har en ändamålsenlig IT-organisa-
tion.  
 
De synpunkter som framkommer kring kommunens arbete med informations-
säkerhetsarbetet är sedan tidigare uppmärksammat i kommunen och finns bland 
annat med som en åtgärd i kommunens handlingsplan för trygghet och säkerhet 
2019-2022. Utvecklingsarbetet har under det senaste året dock påverkats av att 
rollen som informationssäkerhetssamordnare stått vakant. 
 
Rapportens rekommendationer är mycket relevanta och kommer att ytterligare 
bidra till att förbättra kommunens IT-säkerhets och informationssäkerhetsarbete.  
 
Återkoppling kommer att ske till hösten till kommunstyrelsen enligt givna förslag 
till åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-27 § 5 
Tjänsteskrivelse 2020-11-24, Svar på revisionens granskning av IT och 
informationssäkerhet 
Missiv 2020-11-10, Revisionens granskning av IT och informationssäkerhet  
Granskningsrapport 2020-10-12 Granskning – Ändamålsenlig IT-organisation  
 
Kommunrevisionens ordförande Yngve Welander föredrar ärendet inför 
kommunfullmäktige. 
 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten till handlingarna 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunrevisionens ordförande 
Kontaktperson PWC 
Samtliga nämnder i Mjölby kommun 
Akten 
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§ 4      Dnr KS/2020:311 
 
Revisionens granskning av ekonomistyrning 
 
Bakgrund 

Kommunens revisorer har låtit PwC genomföra en granskning av ekonomi-
styrningen i kommunen. Granskningen har syftat till att bedöma om kommun-
styrelsen har säkerställt en ändamålsenlig mål- och budgetprocess på 
kommunövergripande nivå. 
 
Sammanfattning 

Rapportens slutsatser är att kommunstyrelsen inte helt har säkerställt en ända-
målsenlig mål- och budgetprocess på övergripande nivå. 
 
Bedömningen från revisionen är att det finns tydliga regler och riktlinjer för den 
kommunövergripande budgetprocessen. Det finns även ändamålsenliga för-
delningsprinciper utifrån omvärldsfaktorer, förändringar i befolkningen både till 
antal och struktur, investeringar m.m. på kommunövergripande nivå. Slutligen 
bedöms kommunstyrelsen vidta åtgärder utifrån sin uppsiktsplikt vid befarat 
ekonomiskt underskott. 
 
Utrymme för förbättringar ser revisionen när det gäller att kommunstyrelsen 
säkerställer att budgeten är realistisk i arbete med budgetprocessen samt det är en 
god prognossäkerhet. 
 
PwC:s rekommendationer: 

• Överväga att hämta in mer kontinuerliga ekonomiuppföljningar från 
nämnderna. 

• Säkerställ att månadsuppföljningarna ställs till ansvarig nämnd och inte 
enbart hanteras av berörd förvaltning. 

 
Kommunstyrelsens förvaltning anser att nuvarande uppföljningsprocess är till-
räckligt kontinuerlig då 10 av 12 månader rapporteras. Den reviderades i samband 
med revideringen av ledningssystemet 2018-12-18/§ 194 där flera förbättrings-
förslag genomfördes efter en kartläggning av mål- och budgetprocessen samt 
revisionens granskning av målstyrningen 2018-11-27/§ 154.  
 
Ett av förbättringsförslagen var att lägga samman bokslutsprognoserna i mars och 
maj till en i april. Syftet var att färre prognoser till kommunstyrelsen skulle ge 
verksamheterna mer tid till uppföljning och analys istället för rapportering och 
därmed ge en högre kvalitet på de framtagna prognoserna. Bokslutsprognoser 
rapporteras per den sista april, augusti, oktober och per sista december upprättas 
ett bokslut. Prognosarbetet har förbättrats i och med den nya ordningen. 
 
För att kommunstyrelsen skulle kunna följa nämndernas ekonomi löpande 
infördes en enklare rapportering, månadsuppföljning, där förvaltningschef 
ansvarar för att rapportera större avvikelser till ekonomichef som föredrar ärendet  
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fortsättning § 4 
 
i kommunstyrelsen. Månadsuppföljning rapporteras de månader som ingen 
bokslutsprognos görs, exklusive januari och juli. 
 
Flera förvaltningar gör redan idag månadsprognoser som redovisas till nämnd. 
Flera förvaltningar redovisar månadsuppföljningen till nämnd. Syftet med att 
införa månadsuppföljning var inte att göra dessa till fullvärdiga bokslutsprognos-
er. I nu gällande ledningssystem anges en ”enklare redogörelse månadsvis”. 
 
Sammanfattningsvis anser kommunstyrelsens förvaltning att det inte är befogat att 
införa månadsuppföljningar i januari och juli och att respektive nämnd bör avgöra 
på vilken nivå månadsuppföljningen ska hanteras. 
 
Utöver PwC:s rekommendationer har kommunens förtroendevalda revisorer 
förordat ytterligare en rekommendation vilket är att ta hänsyn till tidigare års 
resultat i underlag till ramarna. Kommunstyrelsen anser att nuvarande mål- och 
budgetprocess tar hänsyn till nämndernas tidigare års resultat. 
 
I februari/mars förs dialog mellan kommunstyrelsen och nämnder om det gångna 
årets resultat. Denna mål- och resultatgenomgång visar på nämndernas ekonomi 
och måluppfyllelse och ingår som ett planeringsunderlag inför budgetdialogerna 
under våren. Budgetarbetet syftar till att fånga upp kommande utmaningar inom 
kommunens och nämndernas verksamhet och budgetera inför framtiden.  
 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-27 § 6 
Tjänsteskrivelse 2020-12-30, Svar på revisionsrapport ”Granskning av 
ekonomistyrning” 
Missiv 2020-11-10, Revisionens granskning av ekonomistyrning 
Revisionsrapport november 2020, Granskning av ekonomistyrning 
 
Kommunrevisionens ordförande föredrar ärendet inför kommunfullmäktige. 
 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten till handlingarna 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomichef 
Ordförande kommunrevisorerna 
Kontaktperson PWC 
Akten 
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§ 5      Dnr KS/2020:130 
 
Revisionens granskning av strategiskt kompetensförsörjnings-
arbete 
 
Bakgrund 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Mjölby kommun 
genomfört en granskning av kommunstyrelsens, utbildningsnämndens och 
omsorgs- och socialnämndens strategiska kompetensförsörjningsarbete.  
 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen, utbildnings-
nämnden och omsorgs- och socialnämnden bedriver ett ändamålsenligt arbete för 
att säkra behov av personal och kompetens.  
 
Revisionsfrågor: 
 1. Är ansvar tydliggjort och finns relevanta metoder finns för att analysera 
framtida behov av rekrytering?  
2. Är framtida personal- och kompetensförsörjningsbehov analyserat?  
3. Finns dokumenterade rutiner för rekrytering och anställning som tydliggör 
processen och ansvaret?  
4. Finns dokumenterade rutiner för introduktion vid nyanställning som omfattar 
såväl ett övergripande kommunperspektiv som introduktion i operativa 
uppgifter?  
5. Tas erfarenheter tillvara från personal som väljer att ansluta sin anställning?  
6. Är dokumenterade regler och rutiner är väl kända i verksamheten?  
7. Finns ett stöd till chefer för att säkerställa tillgång till erforderlig kompetens?   
 
Sammanfattning 

Den sammanfattande bedömningen från revisonen är att kommunstyrelsen, 
utbildningsnämnden och omsorgs- och socialnämnden till stora delar säkerställer 
detta, vilket baseras på en sammanvägning av bedömningarna av revisions-
frågorna i granskningen.  
 
Revisionens rekommendationer: 

• Kommunstyrelsen rekommenderas att följa upp den styrning som finns 
gällande analys av kompetensbehov, rekrytering, introduktion och 
avslutningssamtal efterlevs, också för att kunna klargöra oklarheter vid 
tillämpningen.  

• Den kommunövergripande introduktionen samt utbildningsprogrammet 
för nya chefer ses inte som obligatoriskt vilket medför att den inte alltid 
tillvaratas, vilket bör ses över av kommunstyrelsen.  

• Omsorgs- och socialnämnden bör se över att det som framkommer vid 
avslutningssamtal sammanställs och tillvaratas för att leda till 
förbättringar enligt de eventuella behov som kan framkomma.  

 
Sammantaget anser kommunstyrelsens förvaltning att revisionen granskning ger 
underlag för att se över efterlevnaden i de riktlinjer och rutiner som skapas i syfte  
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fortsättning § 5 
 
att analysera kompetensförsörjningsbehovet i förvaltningarna. Vidare pekar 
revisionen på att de granskade förvaltningarna inte ser den kommunövergripande 
introduktion och utbildningsprogrammen för nya chefer som obligatoriska. 
Kommunstyrelsens förvaltning bör och ska tydliggöra förvaltningarnas ansvar att 
följa de kommunövergripande program som arbetats fram av kommunstyrelse-
förvaltningen. 
 
Omsorgs- och socialnämnden fick ett särskilt uppdrag att tillvarata avslutssamtal-
en och att analysera orsaken till avslut i kommunen vilket kommunstyrelsen 
ställer sig bakom. 
 
Arbetet med det strategiska kompetensförsörjningsarbetet ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen i augusti 2021. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-27 § 7 
Tjänsteskrivelse svar kommunstyrelseförvaltningen 
Omsorg-och socialnämndens protokoll 2020-12-15 § 170 
Missiv, Revisionens granskning av strategiskt kompetensförsörjningsarbete     
2020-11-10 
Revisionsrapport från PWC, Strategiskt kompetensförsörjningsarbete oktober 2020 
 
Kommunrevisionens ordförande föredrar ärendet inför kommunfullmäktige. 
  
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten till handlingarna. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Ordförande kommunrevisionen 
Kontaktperson PWC 
Omsorg- och socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Akten 
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§ 6      Dnr KS/2021:74 
 
Inkomna motioner och enkla frågor 
 
Bakgrund 

Mats Allard (M) har som representant för Moderaterna lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige angående att bygga i trä. De vill att kommunen antar en 
byggnadsstrategi och att den ska omfatta allt byggande. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Moderaterna daterad 2021-02-04 
 

Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare KS 
Kommundirektör 
Akten 
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§ 7      Dnr KS/2018:304 
 
Entledigande av uppdrag som revisor 
 
Bakgrund   
Lovisa Fallman (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som kommun-
revisor. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Lovisa Fallman (SD) 2021-02-08 
  
Beslut 
 

1. Lovisa Fallman (SD) entledigas från sitt uppdrag som kommunrevisor från 
och med 2021-02-17 

 
___ 
 
Beslutet skickas till:  
Lovisa Fallman 
Kommunrevisorernas ordförande 
PWC 
Nilex administratör 
Akten  
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§ 8      Dnr KS/2018:304 
 
Fyllnadsval av revisor 
 
Bakgrund   

Lovisa Fallman (SD) har blivit entledigad från sitt uppdrag som kommunrevisor. 

Förslag har inkommit från Sverigedemokraterna om fyllnadsval av Anders 

Fallman (SD) som kommunrevisor. 

Beslutsunderlag 

Förslag på fyllnadsval från Sverigedemokraterna 2021-02-09 

 Beslut 

1. Anders Fallman (SD) väljs till uppdraget som kommunrevisor från och 

med  2021-02-17 till och med  att granskningsperioden avslutas 2023-04-30 

___ 

Beslutet skickas till:  
Den valda 
Kommunrevisorernas ordförande 
PWC kontaktperson 
Nilex administratör 
Akten 
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§ 9      Dnr KS/2018:265, KS/2021:24 
 
Meddelanden 
 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har fått ta del av följande handlingar: 
 

2. Inbjudan till ledamöter i kommunfullmäktige till bolagsstämma för 
Fastighetsbolaget Mjölby Industribyggnader, FAMI den 30 mars 
2021. 
 
Kommunfullmäktiges ledamöter kommer att bjudas in till 
sammanträdet digitalt. 
 

3. Beslut 2021-01-07 från Länsstyrelsen Östergötland om Lennart 
Backlund (SD) som ny ersättare efter att ersättaren Urban Lysell 
(SD) lämnat sin plats 

 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige tar del av inkomna handlingar  

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  

 
 
 
 
 
 
 


