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Rekommendation kring SKL:s erbjudande av förvärv av 
aktier i Inera AB.  
 

Förslag till beslut: 

VästKoms styrelse rekommenderar kommunerna i Västra Götaland att se positivt på 
erbjudandet från SKL om förvärv av aktier i Inera AB och besluta i enlighet med SKL:s 
underlag. 

 

Inledning 

Sverige behöver bli bättre på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Med bra digitala 
tjänster och ökad öppenhet kan privatpersoner och företag ta ansvar och kontroll över sin 
vardag på ett nytt sätt och själva bidra till utvecklingen av samhället. För att åstadkomma 
det behövs en ökad digital samverkan mellan kommuner, landsting, regioner, statliga 
myndigheter och näringsliv. Administrativa gränser behöver överbryggas och smarta 
tjänster, som utgår från privatpersoners livshändelser och företagens behov, behöver 
erbjudas.  

SKL:s förvärv av Inera skapar möjligheter för en effektivare digital utveckling inom hela 
kommun- och landstingssektorn.  SKL har tagit fram en handlingsplan med grundläggande 
förutsättningar för det arbete som SKL och Inera behöver göra tillsammans med 
medlemmarna och andra berörda parter, för att etablera gemensamma förutsättningar för 
en god digital utveckling inom sektorn.  

 

Erbjudandet  

SKL:s styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta att 

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 i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal 

 

Erbjudandet ger   

• Möjligheter att bedriva en samverkande utveckling och få bättre förutsättningar till 
verksamhetsutveckling och effektivisering 

• Möjligheter att optimera resurser genom att dela på utvecklingskostnader 

http://www.vastkom.se/


 

 

• Möjligheter att minska tid och kostnader för upphandling och införande av nya 
digitala tjänster 

• Möjligheter att utveckla standarder för kommunsektorn vilket kan ge marknaden 
större intresse för innovation 

 

Risker/åtagande  

• Genom att förvärva aktier bör kommunen aktivt följa upp sitt ägande i bolaget  

• Vid en eventuellt framtida konkurs är det tydliggjort att kommunen inte är skyldig 
att tillskjuta medel till bolaget. I den mån ett underskott genereras hanteras det 
genom en förlustgaranti (35 miljoner) från SKL Företag. Skulle ett större underskott 
uppträda får bolaget försättas i konkurs.  
Se: Bilaga 3. Aktieägaravtal kapitel 4. 

 

Analys  

Kommunen får genom ett förvärv av aktier i Inera möjligheten att nyttja befintliga och 
framtida tjänster. Respektive tjänst kommer erbjudas och prissättas separat. Kommunen 
kan själv välja vilka nationella tjänster som ska användas. Alla tjänster som Inera 
tillhandahåller idag är inte prissatta. Detta arbete pågår. I övergången till ett SKL-ägt bolag 
har de tidigare ägarna, Sveriges regioner och landsting, åtagit sig att garantera köp i minst 
samma omfattning de i genomsnitt köpt för under åren 2013–15. 

Det finns ingen bortre tidsgräns för när förvärv av aktier kan ske. Vi ser dock ingen 
anledning till att avvakta med kommunens beslut.  

Genom Inera har landstingen gjort flera nödvändiga kraftsamlingar tillsammans. Ett 
exempel är 1177 som numera är en vedertagen samhällstjänst över hela landet. Genom 
nationellt gemensamt bolag finns möjlighet att växla upp samverkanslösningar som 
förvaltas gemensamt/lokalt, även för kommunerna. Det som är till fördel för några kan vara 
till fördel för flera.  

Hur resultat från nationella projekt, såsom SSBTEK-sammansatt bastjänst för ekonomiskt 
bistånd och Dela digitalt, ska förvaltas har varit ett problem att lösa. Genom SKL:s förvärv av 
Inera finns nu möjlighet till att både genomföra projekt och förvalta projektets resultat.  

Genom att kommunen förvärvar aktier i ett nationellt bolag bör kommunen vara delaktig i 
bolagets utveckling och tjänster i den omfattning som kommunen själv avgör. Kraftsamling 
kan med fördel ske genom våra regionala strukturer för denna påverkan. 

Exempel på tjänster från Inera som kommuner redan idag nyttjar 

HSA – katalogtjänst 

SITHS – identifieringstjänst 

NPÖ – nationell patientöversikt 

Pascal – läkemedelsbeställning 

https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/nationellsamverkanstyrning/ineraab.10070.html
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/
https://www.forsakringskassan.se/myndigheter/e-tjanster/ssbtek
https://www.forsakringskassan.se/myndigheter/e-tjanster/ssbtek
http://deladigitalt.se/
http://www.inera.se/hsa
http://www.inera.se/siths
http://www.inera.se/npo
http://www.inera.se/pascal


 

 

Svevac – vaccinationsregister 

eKlient –  standardiserad IT-miljö 

 

För mer information 

- www.inera.se 
- SKLs handlingsplan för grundläggande förutsättningar 
- SKLs frågor och svar: Inera förvärvet 

 

 

Göteborg den 28 april 2017 

 

Thomas Jungbeck  Karl Fors 
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