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Till aktieägare i Inera AB

Extra ägarråd för Inera AB
Bifogat föreligger underlag för beslut på Ineras ägarråd 5 december 2017:



Förslag till reviderad verksamhetsplan 2018 samt strategisk inriktning 20192020
Förslag till reviderad budget 2018

Utöver detta bifogas Ineras verksamhetsstrategi.

Bakgrund
I sin inriktning för mandatperioden har SKL:s kongress bl.a. tagit flera beslut som
anger digitaliseringens betydelse för att klara framtidens välfärd. Det handlar om nya
tjänster, effektivisering, kvalitetssäkring och bättre resursutnyttjande, för att klara
både rekryteringsbehov och finansiering framöver, när allt färre ska försörja allt fler.
”SKL ska stödja kommuner, landsting och regioner att effektivisera och
utveckla verksamheten med hjälp av digitalisering.”
Inriktningsmål för kongressperioden 2016-2019
Även i SKL:s ekonomirapporter beskrivs nödvändigheten av att använda ny teknik
och nya arbetssätt, för att möta de kommande årens stora utmaningar.
Hösten 2016 beslutade SKL genom SKL Företag AB att förvärva merparten av Inera
AB, fram till dess helägt av Sveriges landsting och regioner. Påföljande månader sålde
landsting och regioner merparten av sitt aktieinnehav till SKL Företag, som i slutet av
mars kunde erbjuda samtliga kommuner att förvärva fem aktier vardera i Inera.
Delägarskapet innebär att det blir enklare för samtliga delägare att nyttja Ineras
tjänster och att det bolaget hittills utvecklat kan återanvändas även för kommunerna.
Målet är att bidra till utvecklingen för en smartare välfärd, som kommer invånarna
tillgodo.
Fram till och med 14 november 2017 har 234 kommuner fattat beslut om att gå in som
delägare.

Process för kommunernas inflytande och prioriteringar
Parallellt med försäljning och köp av aktier, pågår en process för att hitta formerna för
kommunernas inflytande i bolaget och för att samla underlag för kommande
prioriteringar för vad Inera ska fokusera på.
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Under 2017 har tre regionala konferenser hållits (i Skellefteå, Lund och Göteborg) dit
företrädare för kommuner, landsting och region bjudits in för att ge sina inspel till vad
som är mest angeläget att fokusera på inom områden som skola, integration, omsorg
och arbetsmarknad. Härutöver har Inera fortsatta kontakter med landsting och
regioner, och via sina medlemskontakter fångar SKL fortlöpande in behov från både
landsting/regioner och kommuner. Även på webbplatsen deladigitalt.se, som
etablerades hösten 2016, uttrycks olika behov och under 2016 genomfördes flera
workshops med fokus på behoven inom grundläggande förutsättningar, som
exempelvis standarder och it-arkitektur.
Resultatet från de regionala konferenserna visar på relativt likartade behov. Framför
allt pekas just på grundläggande förutsättningar, som ökade juridiska möjligheter till
samverkan, automatisering av administrativa processer/ärendetyper, säkert
informationsutbyte mellan huvudmän, gemensamma upphandlingar och samordnade
leverantörsdialoger och nationella standarder och plattformar.
Resultatet visar också på en stark vilja att samarbeta och hjälpas åt med utvecklingen.

SKL-familjens samlade erbjudande inom digitalisering
De tre parterna i samarbetet inom SKL-koncernen har tydliga roller:
SKL: Intressebevakning, gemensam beredning, innovations- och förändringsledning,
verksamhetsutveckling, service och rådgivning.
SKL Kommentus: Gemensamma kravställningar, upphandlingsunderlag och
ramavtal.
Inera: Infrastruktur, informationsöverföringstjänster, katalogtjänster, identifieringsoch tillitstjänster.
Bland det ägarna kan förvänta sig finns omvärldsbevakning, vägledningar och
rapporter, metoder och modeller, kompetensutveckling, ramavtal för digitala tjänster,
gemensamma kravspecifikationer, grunddata och identifieringstjänster.
Redan idag finns omkring 130 olika stöd och tjänster som alla delägare kan använda
sig av. Här finns t.ex. ramavtal för videokonferenslösningar, vägledning/metod för
kommunal valadministration, vägledning för upphandling av administrativt system för
skolan och fler olika självskattningsverktyg för bl.a. informationsklassning.
Utveckling pågår i dagsläget av omkring 90 nya stöd och tjänster, som kan tas i bruk
inom en treårsperiod. Här finns t.ex. standarder och ramavtal för välfärdsteknologi
(2018), stöd för förbättrad läkemedelsinformation (2018), Skrota faxen! – säker
digital kommunikation (2019) samt vägledning och målbild för statistik, rapportering
och öppna data (2018).
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Till detta tillkommer ytterligare utvecklingsprojekt, som bereds och prioriteras
gemensamt inom SKL-familjen, varefter lämpligaste organisation får i uppdrag att
leda arbetet, i samverkan med andra.

Ägarnas påverkan och styrning
Inera samverkar med sina ägare och kunder på både strategisk, taktisk och operativ
nivå genom
 Ägarråd
 Styrelse
 Beredningsgrupp
 Programråd
Ambitionen är att ha en hög grad av transparens gentemot ägarna.

Kommande ägarråd och bolagsstämma 2018
Redan den 21 april 2017 hölls ett första ägarråd för Inera, efter ägarförändringarna. Då
hade ännu inga kommuner hunnit registreras som ägare, och därför togs beslutet att
genomföra ett extra ägarråd den 5 december 2017 för att ge möjlighet även för
kommuner att delta.
Under 2018 hålls ordinarie ägarråd den 5 april och bolagsstämma den 16 maj i
Stockholm.

Bifogade handlingar:





Dagordning för extra ägarråd 5 december 2017
Reviderad verksamhetsplan 2018
Verksamhetsstrategi för kommande år
Reviderad budget för 2018
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