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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Joakim Kärnborg

2017-03-27

Dnr KS 2017-226

Kommunstyrelsen

Köp av aktier i Inera AB - Gemensamma digitala
lösningar
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige förvärva aktier i Inera AB i enlighet
med föreliggande beslutsunderlag.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling
om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
2. Godkänna redovisade aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv samt
aktieöverlåtelseavtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom
bifogat anslutningsavtal.
Ärende
Bolaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla
landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av ehälsa. SKLs styrelse fattade den 7 oktober 2016 beslut att godkänna att SKL
Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och
regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i
bolaget. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets
kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma
villkor som landsting och regioner.
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Genom det breddade ägandet (kommuner) ska bolaget kunna verka inom
betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och
samhällsbyggnad. Som delägare kan kommunen också vara med och påverka
utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor samt köpa tjänster från Inera
AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i
upphandlingslagstiftningen).
Kommunfullmäktige förslås besluta att Linköpings kommun ska förvärva 5
aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kr och i övrigt följa de avtal
(bilagor) som SKL överlämnat som underlag för kommunala beslut i ärendet.
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__________
Beslutsunderlag:
PM Beslutsunderlag till kommunerna
Bilaga 1. Aktieöverlåtelseavtal
Bilaga 2. Anslutningsavtal Inera AB
Bilaga 3. Aktieägaravtal
Bilaga 4. Bolagsordning
Bilaga 5. Ägardirektiv
Bilaga 6. Inera årsrapport 2015
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Bakgrund
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla
landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av ehälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård
och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar,
gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt
utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO
(Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och
regioner uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten
breddas och även omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till
SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankringsoch beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att
godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB.
Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145 av
sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan
nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delägare på
samma villkor som landsting och regioner.
Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal,
bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd
och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska
företrädare – sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre
tjänstemän.
Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och
sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka
inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och
samhällsbyggnad.
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster
från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckalundantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också
vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett
breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja
samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala
lösningar.
I övrigt se bifogade bilagor.
Ekonomiska konsekvenser
Kommunstyrelsen föreslås finansiera aktieförvärvet inom kommunstyrelsens
ram.
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Kommunala mål
Som ett led i Linköpings kommuns strävan om en ökade digitalisering ses
förvärvet av aktier i Inera AB som en bra möjliggörare och påskyndare
avseende den digitala transformationen av kommunens tjänster.
Vidare bidrar satsningen till att uppfylla fullmäktiges mål nummer
10. En ekonomiskt hållbar kommun.
11. En kommun som är en stark röst regionalt, nationellt och internationellt.
Jämställdhet
Digitalisering påverkar generellt tillgängligheten och möjliggör ökad
delaktighet. Detta är positivt ur bland annat jämställdhetssynpunkt. På vilket
sätt och i vilken omfattning detta beslut påverkar jämställdhet kan inte
bedömas.
Samråd
Samråd har skett med ekonomichefen på kommunledningsförvaltningen som
tillstyrker förslaget.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningskontoret

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
inera@skl.se

