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Till samtliga kommundirektörer
Hej!
Från SKL vill vi gärna hjälpa till att åstadkomma gemensamma digitala lösningar för
kommunsektorn. Jag vill med detta mejl informera er om att samtliga kommuner kommer att
erbjudas att köpa aktier i företaget Inera AB. Vi planerar att skicka ut ett beslutspaket med alla
handlingar som behövs som beslutsunderlag efter den 16 mars 1017.
Erbjudande om aktieköp efter 16 mars
Den 16 mars blir SKL genom SKL Företag AB största ägare av Inera AB. Detta efter att samtliga
landsting och regioner sålt merparten av sitt aktieinnehav (alla har kvar fem aktier vardera) till
SKL Företag. Därefter erbjuds alla kommuner att köpa fem aktier vardera, till en kostnad av

42 500 kronor totalt. Därmed breddas ägandet till att omfatta kommuner, landsting, regioner och
SKL.
Enklare att använda Ineras tjänster
Verksamheten inom Inera har hittills varit inriktad på hälso- och sjukvård, men kommer alltså
framöver även att omfatta verksamhetsområden som kommunerna ansvarar för. Se närmare
presentation av Inera i länk nedan. Genom att bli delägare kan ni som kommun använda tjänster
hos Inera utan föregående upphandling. Ni kommer därigenom att kunna jobba gemensamt med
utveckling av digitala tjänster, säkerhetslösningar, infrastruktur och förvaltning.
Ny styrelse för Inera
Vid en extra bolagsstämma den 16 mars utses en ny styrelse för Inera. Häften av styrelsens
ledamöter representerar kommunerna, hälften landsting och regioner. Se de nominerade på
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/ledningstyrning/sklforvarvarineraab.10070.html
Här hittar du också ytterligare information om förvärvsprocessen och om Inera. Ägarnas styrning
av bolaget kommer utöver sedvanligt styrelsearbete att ske genom ett årligt ägarråd samt genom
ett aktieägaravtal.
Flera möjligheter att uttrycka behov om gemensamma digitala lösningar
Som kommun och delägare kommer ni att kunna lämna idéer och önskemål om gemensamma
digitala lösningar. Under 2017 kommer SKL och Inera att samla in behov av gemensamma digitala
lösningar genom regionala konferenser och dialoger, för att sedan sammanställa inriktning och
prioriterade insatser. Vi kommer också att använda Ineras ägarråd, SKL:s olika nätverk och
samverkansplattformen Dela Digitalt (www.deladigitalt.se) för detta ändåmål.
Jag hoppas att du ser det som självklart att din kommun ska bli delägare. Mer information
kommer, men tveka inte att höra av dig om du har direkta frågor!
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Lena Dahl
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