DANDERYDS KOMMUN
Kommunledningskontoret

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2017-08-07

KS 2017/0193

Elisabeth Hammerman
Kommunstyrelsen

Erbjudande om delägarskap i Inera
Ärende
Samtliga kommuner i Sverige erbjuds genom SKL Företag AB att förvärva
fem aktier vardera i Inera och på så sätt bli delägare i företaget. Avsikten är
att det ska bli enklare för kommunerna att använda sig av Ineras tjänster.

Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Danderyds kommun ska förvärva fem aktier i Inera AB av SKL Företag
AB för en köpeskilling om 42 500 kronor i enlighet med
aktieöverlåtelseavtalet enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1.
2. Danderyds kommun godkänner redovisat aktieägaravtal enligt
tjänsteutlåtandets bilaga 3 och att inträda som part i aktieägaravtalet genom
redovisat anslutningsavtal enligt tjänsteutlåtandets bilaga 2.
3. Utgiften enligt ovanstående beslut ska finansieras inom
kommunstyrelsens investeringsram för 2017.

Bakgrund
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting beslöt den 7 oktober 2016
att godkänna att SKL Företag AB förvärvar Inera AB. Förvärvet trädde i
kraft den 16 mars 2017.
Inera är ett aktiebolag som har ägts av landsting och regioner. Bolaget har
letts av en styrelse med två politiker från respektive hälso- och
sjukvårdsregion. VD ansvarar för verksamheten. Bolaget har ett nära
samarbete med eHälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL), Socialdepartementet, Socialstyrelsen, journalsystemsleverantörer

1 (3)

DANDERYDS KOMMUN
Kommunledningskontoret

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2017-08-07

KS 2017/0193

Elisabeth Hammerman
och övriga aktörer inom e-hälsoområdet. Under 2015 uppgick Ineras
omsättning drygt 626 mnkr och hade vid årets slut 121 anställda.
Inera AB har ansvarat för att koordinera landstingens och regionernas
gemensamma e-hälsoarbete. Bolagets tjänster har använts av medarbetare
inom vård och omsorg, invånare och beslutsfattare. Exempel på nationella
tjänster som landstingen och regionerna har valt att samverka kring är 1177
Vårdguiden, Vårdhandboken, UMO, e-tjänsten Journalen och Nationell
patientöversikt. Samverkan gäller även olika läkemedelstjänster och
säkerhetslösningar. Inera ansvarar också för den tekniska infrastruktur och
arkitektur som är förutsättningen för de nationella e-hälsotjänsterna.
Vid extra bolagsstämma i Inera har beslut tagits om ändring av
bolagsordningen för Inera (bilaga 4). Ineras verksamhet har tidigare varit
inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men genom ändringen av
bolagsordningen ska bolaget kunna verka inom fler verksamhetsområden.
Föremålet för bolagets verksamhet ska i fortsättningen vara att ”samordna,
tillhandahålla och utveckla gemensamma tjänster och lösningar till stöd för
digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, landsting, regioner
samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt bestämmande
inflytande över, inom deras verksamhetsområden och ansvar.”
Samtliga kommuner i Sverige erbjuds nu att förvärva fem aktier vardera i
Inera och på så sätt bli delägare i företaget. Detta gör det enklare för
kommunerna att använda sig av Ineras tjänster. Ett särskilt
aktieöverlåtelseavtal mellan SKL Företag AB och respektive kommun
reglerar villkoren för förvärvet av aktierna (bilaga 1). Mellan befintliga
aktieägare i bolaget gäller ett aktieägaravtal (bilaga 3) vilket köpare av
aktier i bolaget genom särskilt anslutningsavtal förutsätts biträda (bilaga 2).
Köpeskillingen för aktierna uppgår till 42 500 kr.
Kommunledningskontorets yttrande
Danderyds kommun använder sig redan idag av tjänster som Inera
tillhandahåller in om e-hälsoområdet t.ex. Nationell patientöversikt, tjänster
för beställning av hjälpmedel och läkemedel. I användningen av dessa
tjänster nyttjas också säkerhets- och identifieringstjänster hos Inera.
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Det saknas dock en part som kan samordna, förvalta, tillhandahålla och
utveckla gemensamma tjänster och lösningar till stöd för digitalisering och
verksamhetsutveckling i kommunerna. Varken Sveriges kommuner och
landsting eller Storstockholm har ett uppdrag eller organisation som medger
detta. Ett delägarskap i Inera AB ger möjlighet till kommunerna att ta
initiativ till gemensamma tjänster inom fler verksamhetsområden och till ett
större inflytande på tjänster inom e-hälsoområdet.

Åsa Heribertson
Kommundirektör
Handlingar i ärendet:
1. Tjänsteutlåtande
2. Beslutsunderlag till kommunerna
3. Bilaga 1 - Aktieöverlåtelseavtal
4. Bilaga 2- Anslutningsavtal Inera
5. Bilaga 3 - Aktieägaravtal
6. Bilaga 4 -Bolagsordning
7. Bilaga 5- Ägardirektiv
8. Bilaga 6 – Inera årsrapport 2015
Expedieras:
SKL Företag AB

Elisabeth Hammerman
Digitaliseringschef
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