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Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2017/00693 

Information - Citykärnans attraktivitet 

Förslag till beslut 
Ärenden föranleder inget beslut. 

Ärendebeskrivning 
Karl-Erik Jonsson, Fastighetsägarna MittNord informerar om citykärnans 
attraktivitet 2015-16.   

Beslutsunderlag 
Cityklimatet 2017. Bilaga. 
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Några definitioner
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Tillvägagångssätt

Arbetet med Cityklimatet tar sin utgångspunkt i den offentliga statistiken
och avser att spegla storlek och strukturförhållanden i ett 60 tal
stadskärnor runt om i ett antal städer i Sverige.

Arbetet inleds med att göra ett urval av samtliga verksamheter som finns
belägna inom de geografiska avgränsningarna i respektive stadskärna.
Avgränsningarna utgår ifrån definitioner av vad en stadskärna är (se s. 7)
och har gjorts i samarbete mellan WSP och Fastighetsägarna.

Den regionala omsättningsstatistiken baseras på den moms som företag
redovisar till Skatteverket och ger WSP tillgång till uppgifter kring
omsättning på branschnivå, antal anställda samt antal arbetsställen i
respektive stadskärna. SCB:s material är behäftat med en del osäkerhet
varför mycket av det efterföljande arbetet består i att kvalitetsgranska,
-säkra, och/eller korrigera brister och direkta felaktigheter. Potentiell
osäkerhet beror oftast på en enskild eller en kombination av orsaker
såsom ägarbyten, ombildning av bolagsform, konkurser, nyetableringar,
branschbyten, eftersläpningar i skatteredovisning (vissa bolagsformer)
eller revideringar genomförda av SCB. Arbetet kräver intuition och
kunskap om såväl statistiken som olika städer samt tillgång till alternativa
källor vilka kan ge en kompletterande bild av den lokala situationen.

I praktiken innebär arbetet att WSP utifrån omsättningsstatistiken söker
efter stora lokala avvikelser i omsättningsutveckling på branschnivå. I
princip samtliga företag i berörda branscher granskas utifrån alternativa
källor för att upptäcka och efter bästa förmåga rätta till de brister vilka på
olika sätt påverkar kvaliteten hos den offentliga statistiken.
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När brister kan påvisas eller beläggas via andra källor tar WSP bort (främst
konkurser) företagets omsättning och anställda från den offentliga
statistiken. Andra gånger, lägger WSP, på samma sätt, på företagets
omsättning och anställda på den offentliga statistiken. Resultatet blir att
Cityklimatets nivåer för omsättning, anställda och företag avviker från de
nivåer som SCB anger. Kvalitetssäkringsarbetet innebär därför att
cityklimatet kan därför sägas hålla en högre kvalitet än ursprungsdata från
SCB.

När väl ett kvalitetssäkrat nuläge etablerats och granskats sammanställs
data i en tabell som sammanfattar nuläget för olika branscher i olika
kommuner. Därefter vidtar en process med att beräkna tidsserier för
huvudbranscherna. För att göra detta utgår WSP alltid ifrån att det senaste
året är det mest korrekta. Nya nivåer för de föregående åren beräknas
utifrån nuläget och tillväxttakten mellan detta och de föregående åren.
Därmed skapas konsistenta men också reviderade tidsserier varje år. En
jämförelse mellan de nya tidsserierna och föregående års tidsserie görs
sedan för att bedöma variationen i nivå mellan åren. Så länge denna är
under 10 procent för huvudbranscherna har det, med tanke på övriga
osäkerhetsfaktorer, bedömts vara acceptabelt.

I ett sista steg paketeras allt till den rapport ni kommer få presenterad för
er.



Aktuella 
branscher

Övrig 
kommersiell 

service

Detaljhandel

Annan service

Hotell & 
restaurang

Dagligvaru-
handel

Sällanköps-
varuhandel

Kommersiellt boende
- Hotell & vandrarhem

Restaurang
- Café & restaurang

Annan service
- Hud & skönhet                
- Kulturinstitutioner
- Rese & turism
- Övrig  konsumentservice

Dagligvaror
- Livsmedel
- Specialiserad livs
- Systembolag
- Apotek (receptfri försäljning)
- Parfym & hälsokost
- Tobak och tidningar

Beklädnad
- Konfektion
- Skor
- Väskor & accessoarer

Hem- & fritidsvaror
- Möbler
- Heminredning
- Järn- & byggvaror
- Bok & papper
- Cykel & sport
- Leksaker
- Ur, guld & optik
- Foto
- Radio & tv
- Data & tele
- Övriga sällanköpsvaror

Vilka branscher ingår i Cityklimatet?
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OBS!
I 2017 års undersökning 
har dagligvaruhandeln 
omdefinierats till att 

även omfatta 
Systembolaget och 

försäljningen av 
receptfria läkemedel via 

olika kanaler



Nyckeltal och definitioner
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Variabel Definition

Butiker/arbetsställen Genomsnittligt antal arbetsställen/butiker per bransch de senaste två åren.

Antal anställda Antal anställda per bransch under aktuellt år. Justeringar kan förekomma. 

Förändring antal anställda Förändring av antal anställda sedan föregående år i absoluta tal.

Marknadsandel Omsättning per bransch i stadskärnan dividerat med omsättning per bransch i aktuell kommun. Procent.

Omsättning Omsättning per bransch i mkr. Justerat för felaktigheter som kan förekomma. Löpande priser inklusive 
moms.

Omsättningsutveckling Omsättningsutveckling per bransch sedan föregående år. Procent. 

Befolkning (natt) Antal boende inom gångavstånd (1 000 meter) från central punkt i aktuell stadskärna.

Befolkning (dag) Antal arbetande inom gångavstånd (1 000 meter) från centralpunkt i aktuell stadskärna.

Framtidsindikator Prognos för köpkraftens utveckling i aktuell kommun relativt riket under den kommande femårsperioden. 

Stadskvalitet Kartorna visar tillgång till urbant utbud, dvs hur många verksamheter som besökaren når, inom 200 m 
från varje given punkt i aktuell stadskärna. Ett mått på tillgång till stadskvalitet och täthet i olika 
stadskärnor. Alla kartor är i skala 1:15 000 vid utskrift i A4 format. 



Hur bör en stadskärna avgränsas och definieras                
En robust definition

Vad är en stadskärna? Frågan är intressant därför att någon exakt och
stringent vetenskaplig definition inte finns. Tvärtom, frågar man
människor på stan vad som kännetecknar och avgränsar en stadskärna
finns en överhängande risk att frågeställaren får lika många uppfattningar
som människor hen frågar. Stadskärnan definieras ofta utifrån historiska
anor, emotionella och/eller erfarenhetsmässiga bedömningar, fysiska
eller funktionella egenskaper eller operationella överväganden. Kort sagt,
utgångspunkterna är många och någon enhetlig definition finns inte.

WSP har i rapporten Cityklimatet kartlagt detaljhandelns och
servicenäringarnas struktur och utveckling i knappt 60 stadskärnor, stora
som små, runt om i Sverige sedan 2009/2010. Den definition som WSP
arbetat utifrån baserar sig på en kombination av funktionella egenskaper,
fastighetsekonomiska parametrar och stadsbyggnadsmässiga kvaliteter,
vilka tillsammans ligger till grund för en objektiv och stringent geografisk
avgränsning av stadskärnan i respektive stad. I vissa städer har även
operativa överväganden utgjort en grund för avgränsningen. Definitionen
utgår ifrån följande

Funktionella egenskaper

Stadskärnan är de områden av staden där densitet, branschdiversifiering
och stråkintensitet är störst. I praktiken innebär detta de delar där en
övervägande majoritet av arbetsplatser, handel, service, kultur-
institutioner och offentliga myndigheter är belägna, dvs ett område som
tillgodoser flera målgruppers behov av såväl enklare som mer
specialiserade tjänster.
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Vilka städer täcker cityklimatet?



Stadskärnans innehåll och geografiska utbredning           
En robust definition

Fastighetsekonomiska parametrar

Lokalbrist och hög konkurrens om lokaler bidrar, tillsammans med de
funktionella egenskaperna, till att de centrala delarna av staden upplevs
som mycket attraktiva. Följaktligen kännetecknas stadskärnan av att
hyresnivåerna (och fastighetsvärdena) för kommersiella näringar och
kontor är bland de högsta i den aktuella staden.

Stadsbyggnadsmässiga kvaliteter

Stadskärnan avgränsas geografiskt av fysiska barriärer såsom vattendrag,
järnvägar, större vägar, parker och/eller topografiska förhållanden.

I de perifera delarna sker en successiv utglesning av kommersiella
verksamheter och service samt en övergång till bostadskvarter. Detta
innebär att i takt med stigande avstånd till den absoluta kärnan avtar
stråkintensitet och densitet varför en buffertzon, som huvudsakligen
saknar aktiviteter i gatuplan, skapas och fungerar som en mental barriär.
På längre sikt har denna zon, genom nära anslutning till den befintliga
stadskärnan, potential att utvecklas i takt med stadens utveckling.

Den moderna stadskärnan är ofta geografiskt näraliggande den historiska
staden och de mest centrala delarna av stadskärnan är ofta föremål för
starkt trafikreglerade åtgärder såsom gågator, gångfartsgator eller totalt
bilförbud.
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I denna undersökning har WSP inte fullt ut kunnat tillämpa denna stringenta
definition. Anledningen till detta är att vi i vissa städer varit tvungna att ta
hänsyn till operativa överväganden. Lyckligtvis har dessa operativa
överväganden pekat ut en vision om framtida riktning i vilken stadskärnan
bör expandera. Av denna anledning har de områden som tagits med av
operativa anledningar i många fall saknat kommersiellt utbud av större
omfattning varför dessa områden inte haft någon avgörande påverkan på
stadskärnans omsättningsnivå.

Hög urban kvalitet ges av hög täthet samt variation

Kartorna över de medverkande städerna visar städers variation av
kommersiella verksamheter och service inom 200 meter från vilken given
punkt som helst i staden. Ju större täthet och variation desto starkare
urbana kvaliteter finns.

Studeras kartor och nyckeltal över medverkande städer under alla år
framgår att stadskärnorna varierar betänkligt i täthet, geografisk storlek
samt utbudets storlek och differentiering. Här finns i huvudsak ett positiv
samband mellan folkmängd och diversifiering. Små kommuner har ofta små
stadskärnor med låg täthet, svagt utbud och låg differentiering. Situationen
är samtidigt den omvända i de större kommunerna.
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Tjänsteskrivelse 
2017-06-07 

Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2017/00528 

Interpellation - Hur många asylsökande får praktik 

eller arbete hos kommunen? 

Förslag till beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Henrik Agerhäll (-) har lämnat in följande interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande. 
 
Hur många asylsökande får praktik eller arbete hos kommunen? 
På majsammanträdet beslutade fullmäktige att asylsökande framledes ska 
få kunna ha praktikplats, respektive reguljär anställning, hos Umeå 
kommun. Jag trodde att det handlade om en liten, men i min mening viktig, 
principfråga. Som jag förstod debatten var det dock företrädare för många 
partier som ansåg det oerhört viktigt att kommunen ska kunna anställa och 
ge praktik till personer som sökt asyl men ännu inte fått ansökan 
färdigbehandlad. Detta för att klara kommunens kompetensförsörjning. Jag 
har för mig att det var någon socialdemokrat som vid ett tiotal tillfällen 
under debatten använde ordet "kompetensförsörjning". 
 
Detta får mig att undra hur många asylsökande som egentligen får praktik 
och arbete hos kommunen om det nu är så viktigt att tillvarata deras 
förmågor för kompetensförsörjningens skull. 
 
När det gäller praktikplatser har jag en fråga, som egentligen inte gäller 
bara praktikplatser för asylsökande. Om vi tänker oss att kommunen vill 
besätta en viss tjänst som person B vill ha, men B kan inte få tjänsten för 
att han antingen inte har rätt kompetens, inte kan visa att han har rätt 
kompetens eller för att mer lämpade sökande kommer söka tjänsten om 
den utlyses. Om man istället låter B praktisera ett antal månader på det 
tänkta arbetet kommer kanske B:s kompetens öka så att han blir lämplig 
att anställa på det jobb där han praktiserat. Handlar det bara om enstaka 
fall per år spelar det inte så stor roll, men om man på ett systematiskt sätt 
ger praktikplatser till vissa grupper som sedan leder till anställning riskerar 
det att medföra att grupper som inte är prioriterade för praktik, på etnisk 
eller annan grund, diskrimineras. 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2017/00528 
 
 
År 2016 sa sig 19 procent av de asylsökande komma från Syrien. Därefter, 
numerärt sett, kommer Irak, Afghanistan och Somalia. Jag antar att ska 
kommunen få kompetensförsörjning från stora mängder asylsökande 
måste det vara kompetenser som är vanliga i dessa länder. 
 
Jag vill ställa följande frågor: 
1. Hur många asylsökande hade praktik inom Umeå kommun under 2016 

respektive de fem första månaderna 2017? 
2. Hur många asylsökande hade anställning inom Umeå kommun under 

2016 respektive de fem första månaderna 2017? 
3. Hur ser du på att asylsökande, vars asylansökan i ett senare skede inte 

anses hålla måttet, kan komma att få uppehållstillstånd i Sverige ändå 
om kommunen ger denne jobb under tiden han är asylsökande? 

4. Hur många personer har anställts på en vanlig anställning inom Umeå 
kommun under 2016 efter att första ha haft praktik på samma 
arbetsplats? 

5. Kan det finnas anledning att kommunen i första hand tillsätter utlysta 
tjänster med personer som redan har uppehållstillstånd i landet, om 
kompetens står att finna här, innan man börjar titta på om det finns 
asylsökande som kan få jobben? 

6. Har kommunen gjort någon kompetensinventering hos asylsökande i 
kommunen för att se vilka spetskompetenser som kan tänkas finnas 
bland dessa, men inte bland den del av befolkningen som har 
uppehållstillstånd och vad visade i så fall inventeringen? 

7. Finns det någon risk för diskriminering, av etnisk eller annan karaktär, 
på grund av ett skevt urval av personer som får praktik inom 
kommunen som sedan leder till jobb inom kommunen?  
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2017-06-19 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 144 

Diarienr: KS-2017/00528 

Interpellation - Hur många asylsökande får praktik 

eller arbete hos kommunen? 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen bordläggs till 28 augusti 2017. 

Ärendebeskrivning 

Henrik Agerhäll (-) har lämnat in följande interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande. 

 

Hur många asylsökande får praktik eller arbete hos kommunen? 

På majsammanträdet beslutade fullmäktige att asylsökande framledes 

ska få kunna ha praktikplats, respektive reguljär anställning, hos Umeå 

kommun. Jag trodde att det handlade om en liten, men i min mening 

viktig, principfråga. Som jag förstod debatten var det dock företrädare för 

många 

partier som ansåg det oerhört viktigt att kommunen ska kunna anställa 

och ge praktik till personer som sökt asyl men ännu inte fått ansökan 

färdigbehandlad. Detta för att klara kommunens kompetensförsörjning. 

Jag har för mig att det var någon socialdemokrat som vid ett tiotal 

tillfällen 

under debatten använde ordet "kompetensförsörjning". 

 

Detta får mig att undra hur många asylsökande som egentligen får praktik 

och arbete hos kommunen om det nu är så viktigt att tillvarata deras 

förmågor för kompetensförsörjningens skull. 

 

När det gäller praktikplatser har jag en fråga, som egentligen inte gäller 

bara praktikplatser för asylsökande. Om vi tänker oss att kommunen vill 

besätta en viss tjänst som person B vill ha, men B kan inte få tjänsten för 

att han antingen inte har rätt kompetens, inte kan visa att han har rätt 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2017-06-19 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

kompetens eller för att mer lämpade sökande kommer söka tjänsten om 

den utlyses. Om man istället låter B praktisera ett antal månader på det 

tänkta arbetet kommer kanske B:s kompetens öka så att han blir lämplig 

att anställa på det jobb där han praktiserat. Handlar det bara om enstaka 

fall per år spelar det inte så stor roll, men om man på ett systematiskt sätt 

ger praktikplatser till vissa grupper som sedan leder till anställning 

riskerar det att medföra att grupper som inte är prioriterade för praktik, 

på etnisk eller annan grund, diskrimineras. 

 

År 2016 sa sig 19 procent av de asylsökande komma från Syrien. Därefter, 

numerärt sett, kommer Irak, Afghanistan och Somalia. Jag antar att ska 

kommunen få kompetensförsörjning från stora mängder asylsökande 

måste det vara kompetenser som är vanliga i dessa länder. 

 

Jag vill ställa följande frågor: 

1. Hur många asylsökande hade praktik inom Umeå kommun under 
2016 respektive de fem första månaderna 2017? 

2. Hur många asylsökande hade anställning inom Umeå kommun under 
2016 respektive de fem första månaderna 2017? 

3. Hur ser du på att asylsökande, vars asylansökan i ett senare skede inte 
anses hålla måttet, kan komma att få uppehållstillstånd i Sverige ändå 
om kommunen ger denne jobb under tiden han är asylsökande? 

4. Hur många personer har anställts på en vanlig anställning inom Umeå 
kommun under 2016 efter att första ha haft praktik på samma 
arbetsplats? 

5. Kan det finnas anledning att kommunen i första hand tillsätter utlysta 
tjänster med personer som redan har uppehållstillstånd i landet, om 
kompetens står att finna här, innan man börjar titta på om det finns 
asylsökande som kan få jobben? 

6. Har kommunen gjort någon kompetensinventering hos asylsökande i 
kommunen för att se vilka spetskompetenser som kan tänkas finnas 
bland dessa, men inte bland den del av befolkningen som har 
uppehållstillstånd och vad visade i så fall inventeringen? 

7. Finns det någon risk för diskriminering, av etnisk eller annan karaktär, 
på grund av ett skevt urval av personer som får praktik inom 
kommunen som sedan leder till jobb inom kommunen?  
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Tjänsteskrivelse 
2017-06-07 

Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2017/00552 

Interpellation - bra eller dåligt med kulturmöten 

inom hemtjänsten? 

Förslag till beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Henrik Agerhäll (-) 
följande interpellation till äldrenämndens ordförande. 
 
Bra eller dåligt med kulturmöten inom hemtjänsten? 
I Västernorrlands län gjorde så kallade journalister nyligen en granskning 
där man tittade på i vilken mån etniska svenskar tilläts välja bort 
kulturmöten/kulturberikning inom den kommunala hemtjänsten. Enligt 
journalisterna gick det att undvika kulturberikande möten inom kommunal 
hemtjänst i alla kommuner i Västernorrland. Jag undrar hur det står till med 
möjligheten att undvika kulturmöten inom den kommunala hemtjänsten i 
Umeå. 
 
Umeå införde 2005 ett system med ett antal privata hemtjänstföretag som 
erbjuder åldrade invandrare att slippa kulturmöten inom hemtjänsten och 
istället få bli omhändertagen av människor från sin egen etniska grupp. I 
reklamen på kommunens hemsida har hemtjänstföretagarna bland 
annat skrivit att man har "personal, som både känner till din kultur, språk 
och annat" och "Service utifrån språk och kultur". 
 
Att invandrare från andra kontinenter som vill slippa tas om hand av 
svenskar har möjlighet att anlita hemtjänst där de slipper kulturmöten har 
tidigare applåderats från olika håll, bland annat av samma radioföretag 
som gjorde granskningen i Västernorrland. I tidningen Privata Affärer säger 
en företagare i Umeå som hjälpt åldrade invandrare att slippa svenskar: 
 
"- Vi har fått ett bra mottagande av kommunen, eftersom vi löser flera 
problem. Dels får kunderna hjälp på sitt eget språk, dels sysselsätter vi 
människor som har haft svårt att hitta jobb." 
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Även om kommunen strävar efter att erbjuda kulturmöten i hemtjänsten 
kan det i ett marknadssystem bli svårt om kunderna eftersträvar personal 
som liknar dem själva. 
 
Utifrån ovanstående undrar jag: 
1. På vilka sätt tillmötesgår den kommunala hemtjänsten i Umeå idag 

efterfrågan på att få hemtjänstpersonal med samma etnicitet som man 
själv har? 

2. Hur vanligt är det att äldre uttrycker önskemål om att slippa 
kulturmöten inom den kommunala hemtjänsten? 

3. Ser kommunen det som någonting positivt att privata hemtjänstbolag 
erbjuder äldre hemtjänstpersonal från deras egen etniska grupp eller 
bör fler kulturmöten inom hemtjänsten eftersträvas? 

4. Hur stor andel av de äldre väljer privata hemtjänstföretag när det 
handlar om äldre med svensk, arabisk respektive somalisk härkomst? 

5. Finns det någon skillnad, i moraliskt hänseende, mellan svenskar som 
vill slippa få hemtjänst från invandrargrupper och invandrargrupper 
som vill slippa få hemtjänst av svenskar? 

 
Äldrenämndens ordförande, Janet Ågren (S) lämnar följande skriftliga 
svar:  
Svar på fråga 1: Umeå kommun tillämpar LOV, lagen om 
valfrihethetssystem, vilket innebär att den som beviljas hemtjänstinsatser 
fritt får välja vilken hemtjänstutförare som ska utföra insatserna. Det är 
alltså den enskilda själv som beslutar om utförare. Om en person inte vill 
eller kan välja tilldelas personen en utförare som är godkänd av 
kommunen.  
 
Svar på fråga 2: Hemtjänstens uppdrag är att utföra stöd och omsorg. Olika 
önskemål om hur beviljade insatser ska utföras uttrycks av den enskilda i 
samband med att genomförandeplanen tas fram. Det går inte att uttrycka 
önskemål om vilka personer som ska utföra stöd och omsorg grundat på 
etnicitet då det är diskriminering. För vissa insatser kan det däremot ibland 
uttryckas önskemål kring kön. Där försöker den kommunala hemtjänsten 
om det är möjligt att tillmötesgå önskemålen.  
 
Svar på fråga 3: Hemtjänstens uppdrag, både för den kommunala 
hemtjänsten och de privata utförarna, är att utföra de insatser som den 
enskilde beviljats utifrån socialtjänstlagen, inte att anordna kulturmöten. 
 
Svar på fråga 4: Umeå kommun och socialtjänsten för inte statistik grundad 
på etnicitet. Den enda statistik som tas fram och som rapporteras till 
äldrenämnden är på aggregerad nivå utifrån hur många som väljer den 
kommunala hemtjänsten respektive privat LOV-utförare totalt sett. 



  3 av 3 
 

 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2017/00552 
 
 
 
Svar på fråga 5: Äldrenämndens uppdrag är inte att hålla på med moral. 
Nämndens uppdrag regleras i nämndreglementet som fastställts av 
kommunfullmäktige och utifrån den lagstiftning som finns på området och 
det är utöver kommunallagen framförallt socialtjänstlagen och hälso- och 
sjukvårdslagen som styr nämndens uppdrag. Om en person beviljas 
hemtjänstinsatser med stöd av socialtjänstlagen så är det den enskilde som 
väljer vilken utförare denne önskar. 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 146 

Diarienr: KS-2017/00552 

Interpellation - bra eller dåligt med kulturmöten 

inom hemtjänsten? 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bordlägga interpellationen till 28 augusti 2017. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Henrik Agerhäll (-) 

följande interpellation till äldrenämndens ordförande. 

 

Bra eller dåligt med kulturmöten inom hemtjänsten? 

I Västernorrlands län gjorde så kallade journalister nyligen en granskning 

där man tittade på i vilken mån etniska svenskar tilläts välja bort 

kulturmöten/kulturberikning inom den kommunala hemtjänsten. Enligt 

journalisterna gick det att undvika kulturberikande möten inom 

kommunal 

hemtjänst i alla kommuner i Västernorrland. Jag undrar hur det står till 

med möjligheten att undvika kulturmöten inom den kommunala 

hemtjänsten i Umeå. 

 

Umeå införde 2005 ett system med ett antal privata hemtjänstföretag 

som erbjuder åldrade invandrare att slippa kulturmöten inom 

hemtjänsten och istället få bli omhändertagen av människor från sin egen 

etniska grupp. I reklamen på kommunens hemsida har 

hemtjänstföretagarna bland 

annat skrivit att man har "personal, som både känner till din kultur, språk 

och annat" och "Service utifrån språk och kultur". 

 

Att invandrare från andra kontinenter som vill slippa tas om hand av 

svenskar har möjlighet att anlita hemtjänst där de slipper kulturmöten 

har tidigare applåderats från olika håll, bland annat av samma 

radioföretag som gjorde granskningen i Västernorrland. I tidningen 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Privata Affärer säger en företagare i Umeå som hjälpt åldrade invandrare 

att slippa svenskar: 

 

"- Vi har fått ett bra mottagande av kommunen, eftersom vi löser flera 

problem. Dels får kunderna hjälp på sitt eget språk, dels sysselsätter vi 

människor som har haft svårt att hitta jobb." 

 

Även om kommunen strävar efter att erbjuda kulturmöten i hemtjänsten 

kan det i ett marknadssystem bli svårt om kunderna eftersträvar personal 

som liknar dem själva. 

 

Utifrån ovanstående undrar jag: 

1. På vilka sätt tillmötesgår den kommunala hemtjänsten i Umeå idag 
efterfrågan på att få hemtjänstpersonal med samma etnicitet som 
man själv har? 

2. Hur vanligt är det att äldre uttrycker önskemål om att slippa 
kulturmöten inom den kommunala hemtjänsten? 

3. Ser kommunen det som någonting positivt att privata hemtjänstbolag 
erbjuder äldre hemtjänstpersonal från deras egen etniska grupp eller 
bör fler kulturmöten inom hemtjänsten eftersträvas? 

4. Hur stor andel av de äldre väljer privata hemtjänstföretag när det 
handlar om äldre med svensk, arabisk respektive somalisk härkomst? 

5. Finns det någon skillnad, i moraliskt hänseende, mellan svenskar som 
vill slippa få hemtjänst från invandrargrupper och invandrargrupper 
som vill slippa få hemtjänst av svenskar? 

 

Äldrenämndens ordförande, Janet Ågren (S) lämnar följande skriftliga 

svar:  

Svar på fråga 1: Umeå kommun tillämpar LOV, lagen om 

valfrihethetssystem, vilket innebär att den som beviljas hemtjänstinsatser 

fritt får välja vilken hemtjänstutförare som ska utföra insatserna. Det är 

alltså den enskilda själv som beslutar om utförare. Om en person inte vill 

eller kan välja tilldelas personen en utförare som är godkänd av 

kommunen.  

 

Svar på fråga 2: Hemtjänstens uppdrag är att utföra stöd och omsorg. 

Olika önskemål om hur beviljade insatser ska utföras uttrycks av den 

enskilda i samband med att genomförandeplanen tas fram. Det går inte 

att uttrycka önskemål om vilka personer som ska utföra stöd och omsorg 

grundat på etnicitet då det är diskriminering. För vissa insatser kan det 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2017-06-19 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

däremot ibland uttryckas önskemål kring kön. Där försöker den 

kommunala hemtjänsten om det är möjligt att tillmötesgå önskemålen.  

 

Svar på fråga 3: Hemtjänstens uppdrag, både för den kommunala 

hemtjänsten och de privata utförarna, är att utföra de insatser som den 

enskilde beviljats utifrån socialtjänstlagen, inte att anordna kulturmöten. 

 

Svar på fråga 4: Umeå kommun och socialtjänsten för inte statistik 

grundad på etnicitet. Den enda statistik som tas fram och som 

rapporteras till äldrenämnden är på aggregerad nivå utifrån hur många 

som väljer den kommunala hemtjänsten respektive privat LOV-utförare 

totalt sett. 

 

Svar på fråga 5: Äldrenämndens uppdrag är inte att hålla på med moral. 

Nämndens uppdrag regleras i nämndreglementet som fastställts av 

kommunfullmäktige och utifrån den lagstiftning som finns på området 

och det är utöver kommunallagen framförallt socialtjänstlagen och hälso- 

och sjukvårdslagen som styr nämndens uppdrag. Om en person beviljas 

hemtjänstinsatser med stöd av socialtjänstlagen så är det den enskilde 

som väljer vilken utförare denne önskar. 
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Tjänsteskrivelse 
2017-08-07 

Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2017/00573 

Interpellation - Ensamkommandeboenden som 

"grannylove" - centraler 

Förslag till beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Henrik Agerhäll (-) har inkommit med följande interpellation till individ- 
och familjenämndens ordförande. 
 
 
Ensamkommandeboenden som "grannylove"-centraler 
I media har det på senaste tiden varit en del rapportering om otillbörlig 
fysisk närhet mellan äldre kvinnor anställda på vårdhem för 
ensamkommande, kvinnor verksamma som gode män för 
ensamkommande och de ensamkommande barn som står i 
beroendeställning till dessa kvinnor. För att bilda mig en uppfattning om 
hur det ser ut i Umeå har jag ett par frågor. Visar det sig att en stor 
andel av flyktingbarnskötarna är kvinnor finns det kanske anledning att 
undersöka saken närmare. 
 
Personligen kan jag tycka att det är bättre, sett ur ett folkstamsperspektiv, 
att de ensamkommande unga låtsasbarnsmännen umgås med varandra 
eller med kvinnor i 70-årsåldern istället för med kvinnor i deras egen ålder. 
Tanken har ju fram tills alldeles nyligen dock varit att vi ska låtsas att 
låtsasbarnsmännen är utsatta barn som behöver vård med en 
personaltäthet om 0.79 heltidsanställda per ensamkommande på HVB-
hem. De ensamkommande jämställs i den meningen med unga 
kvinnor som, exempelvis efter pedofila övergrepp, utvecklat 
självskadebeteende och därför måste vistas på HVB-hem. Jag antar att 
kommunen inte skulle uppskatta om manliga anställda på HVBhem 
tog med sig unga kvinnor från vårdboendet till sitt eget hem för "att ge 
dem närhet". 
 
Mot bakgrund av ovanstående undrar jag: 
1. Hur stor andel av de gode männen i Umeå kommun hanterar 
ensamkommande barn? 
2. Hur ser könsfördelningen ut bland de som är gode män i Umeå? 
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3. Hur ser könsfördelningen ut bland de som är gode män åt 
ensamkommande barn i Umeå? 
4. Hur ser könsfördelningen ut bland de som jobbar på Umeås 
ensamkommandeboenden? 
5. Finns det regler uppsatta för att förhindra att flyktingbarn besöker gode 
män i deras hem? 
6. Hur många fall av otillbörlig fysisk närhet mellan flyktingbarn och av 
Umeå kommun avlönade kvinnor har avslöjats under 2016-2017. 
7. Finns det några tydliga regler framtagna gällande hur mycket 
kroppskontakt som är tillåten mellan flyktingbarn och vårdande personal 
och var hittar jag isåfall dessa regler? 
8. Är det negativt om av Umeå kommun avlönade kvinnor har sex med 
flyktingbarn de får betalt för att ta hand om eller är det kanske bra att 
kvinnorna hjälper barnen med deras närhetsbehov? 
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Tjänsteskrivelse 
2017-08-07 

Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2017/00582 

Interpellation - Bör vi flagga för den mest utsatta 

minoriteten? 

Förslag till beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Henrik Agerhäll (-) 
följande interpellation till kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. 
 
Bör vi flagga för den mest utsatta minoriteten? 
Den sjätte december varje år flaggar Umeå kommun med den finska 
nationsflaggan. Den sjätte februari varje år flaggas det med samernas 
internationella flagga, inte någon specifik svensk variant. Den åttonde april 
flaggas med en internationell romsk flagga. Den enda av Sveriges "officiella 
minoriteter" som det aldrig flaggas för i Umeå är den judiska. 
 
Jag tror inte att det är "antisemitism" som ligger bakom denna ovilja utan 
en enkel valstrategisk analys. Emedan judarna är en liten minoritet om 
kanske 20000 personer så uppgår de muslimer massinvandringspartierna 
tagit in i landet till flera hundra tusen. Bland muslimer i Syrien finns en 
konspirationsteori om att Israel ligger bakom ISIS för att de skulle vilja 
destabilisera en fientligt inställd stat. Liknande muslimska 
konspirationsteorier finns om det tidigare inbördeskriget i Libanon. 
Muslimer i Irak och Iran för ofta fram muslimska konspirationsteorier om 
att konspirerande judar i "djupa staten" eller bland "neokonservativa" i 
USA i hemlighet kontrollerar USA och söker använda dess krigsmakt till att 
destabilisera länder som är fientliga mot Israel. Dessa muslimska 
konspirationsteorier påminner om den Hitlerska konspirationsteorin om 
"judebolsjevismen", att konspirerande judar låg bakom ryska revolutionen. 
 
I korthet - muslimer är inte speciellt förtjusta i judar och om Umeås 
socialdemokrater går med på att börja flagga med judiska flaggor riskerar 
man stöta sig med en viktig väljargrupp. 
 
Mot bakgrund av ovanstående undrar jag följande: 
1. Kan du tänka dig att medverka till att Umeå flaggar med den israeliska 
nationsflaggan en gång per år? 
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2. Har du förståelse för att det kan framstå som om Umeå ger vika för 
muslimsk antisemitism genom att kommunen flaggar för alla andra 
officiella minoriteter än den judiska? 
 
Margareta Rönngren, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande lämnar 
följande skriftliga svar: 
Umeå kommuns riktlinjer för flaggning uppdaterades i augusti 2016 med 
tillägg om flaggning på de nationella minoriteternas högtidsdagar, dock ej 
för judarna. Andra kommuner som flaggar för att uppmärksamma 
minoriteterna gör på samma sätt. Anledningen är inte någon värdering 
utan det beror på att den judiska minoriteten i Sverige i nuläget varken har 
en erkänd flagga eller någon utsedd högtidsdag. Detta har bekräftats av 
Judiska centralrådet i juni 2017. Det vore olämpligt av Umeå kommun att 
utse flagga och flaggdag som inte är förankrade hos den minoritet de är 
tänkta att uppmärksamma och hedra. 
 
Det är viktigt att konstatera att mängden hot mot en viss grupp av 
människor inte är något som ska styra våra insatser mot hatet. Att Judiska 
föreningen får nazistiska klistermärken uppsatta på sin lokal är tillräckligt 
för att vi måste reagera snabbt och tydligt. Detsamma gäller alla andra 
grupper av människor som utsätts för hat. 
 
Fråga 1. Kan du tänka dig att medverka till att Umeå flaggar med den 
israeliska nationsflaggan en gång per år?  
För andra nationer flaggar vi vid officiella besök.  
 
Fråga 2. Har du förståelse för att det kan framstå som om Umeå ger vika 
för muslimsk antisemitism genom att kommunen flaggar för alla andra 
officiella minoriteter än den judiska?  
Nej 
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Tjänsteskrivelse 
2017-08-07 

Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2017/00601 

Interpellation - Frågor avseende försäljningen av 

delar av Bostadens fastighetsbestånd 

Förslag till beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Jan Hägglund (AP) 
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande. 
 
Inför mötet med kommunstyrelsen den 12 juni, och inför mötet med 
kommunfullmäktige den 19 juni, presenterades information gällande 
utförsäljningen av 1601 lägenheter ur AB Bostadens lägenhetsbestånd (via 
bildspel, kompendium och muntliga föredragningar). Ägarstrukturen av 
köparen av lägenheterna - Heimstaden Bostad AB – beskrevs på ett mycket 
lugnande sätt. Under rubriken ”kort om Heimstaden” delgavs vi 
informationen att bolaget ”ägs av Alecta, Sandviks och Ericssons 
pensionsstiftelser, Fredensborg AS, etc”, detta via ett bildspel. 
 
Enligt Socialdemokraternas facebook-sida ägs över 50 procent av kapitalet i 
Heimstaden Bostad AB av olika pensionsstiftelser. Hela upplägget har gått 
ut på att framställa denna köpare av AB Bostadens hyresrätter som en 
trygg och långsiktig ägare genom pensionsfondernas ägardominans. 
 
Men sanningen är en annan: visserligen står pensionsstiftelserna för 
huvuddelen av aktiekapitalet hos köparen Heimstaden Bostad AB. Men en 
av intressenterna, Heimstaden Investment AB, innehar ensam 45 procent 
av aktiekapitalet och kontrollerar (genom aktiernas olika röststyrka) hela 65 
procent av antalet röster! Detta gör att Heimstaden Investment AB 
kontrollerar det bolag som nu har köpt hyresrätterna! Vem kontrollerar då 
Heimstaden Investment AB? Detta bolag är i sin tur ett dotterbolag till 
Heimstaden AB. Vem äger då detta bolag? 
 
Heimstaden AB ägs till 86,2 procent av fastighetsbolaget Fredensborg AS 
som, återigen genom olika röststyrka på aktierna, kontrollerar hela 99,8 av 
rösterna i Fredensborg AS. Detta företag är i sin tur helägt av den norske 
fastighetsmiljardären Ivar Tollefsen. 
 



  2 av 3 
 

 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2017/00601 
 
 
Den som i slutänden kommer att kontrollera de 1601 lägenheter som sålts 
ut av AB Bostaden är alltså en norsk privatperson. Detta ligger så långt 
borta som tänkas kan från den bild av långsiktighet och trygghet – där 
lägenheterna kommer att kontrolleras av pensionsfonder genom dess 
ägardominans – som delgavs ledamöterna i KS och KF före besluten att 
sälja ut. 
 
Mot denna bakgrund vill vi ställa tre frågor: 

1) Kände du, innan utförsäljningen av AB Bostadens hyreslägenheter, 
till att Heimstaden Bostad AB kontrollerades Ivar Tollefsen och inte 
av de uppräknade pensionsfonderna? 

 
2) Om du kände till detta: varför berättade du och ledningen för AB 

Bostaden inte detta för ledamöterna i kommunstyrelsen och i 
kommunfullmäktige före besluten den 12 juni respektive den 19 
juni? 
 

3) Om du inte kände till att Tollefsen kontrollerade Heimstaden Bostad 
AB – den formellt nye ägaren till de sålda lägenheterna – före 
affärens genomförande, anser du idag att beslutsfattarna i KS och 
KF blev förda bakom ljuset? 

 
 
Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande lämnar följande 
skriftliga svar: 
Svar på fråga 1 

Jag kände till att i styrelsen för Heimstaden Bostad AB innehar Alecta 
ordförande posten samt att varje investerare i bolaget har en plats och en 
röst i styrelsen. Jag kände även till att pensionskapital utgör 55 % av 
kapitalet i bolaget från Alecta, Ericssons pensionsstiftelse och Sandviks 
pensionsstiftelse. Heimstaden Invest AB som ägs av Heimstaden AB står för 
45 % av kapitalet och innehar således en plats i styrelsen. Jag är medveten 
om att Heimstaden har via bolaget Heimstaden Invest en 65 % ägarandel i 
Heimstaden Bostad. Det finns dock tydliga begränsningar av Heimstadens 
möjligheter att kontrollera bolaget, via sitt majoritetsägande. Anledning till 
detta är att de flesta besluten tas i styrelsen i Heimstaden Bostad, där de 
fyra ägarna har var sin styrelseledamot med Alecta som ordförande. I en 
bolagsstyrelse tas i regel alla beslut i enighet till skillnad från i politiken. 
Dessutom finns det aktieägaravtal mellan ägarna i Heimstaden Bostad som 
begränsar majoritetsägaren. Ett exempel är skötseln av bostäderna. Om 
pensionskapitalägarna inte är nöjda med förvaltningen av bostäderna kan 
de byta ut Heimstaden som förvaltare. Om det skulle bli aktuellt med en 
försäljning av bolaget måste samtliga ägare vara överens. 
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Svar på fråga 2  

Ovan beskrivna förhållanden anser jag vara det mest betydelsefulla för att 
beskriva vem som är köpare och har ansvaret för förvaltningen och 
skötseln av bostäderna som Bostaden säljer. Därför valde vi att beskriva 
köparna på det sättet och inte genom vem som kontrollerade vad utifrån 
röststyrkan på aktierna. Förvaltning av pensionskapital har ett långsiktigt 
perspektiv med ett högt ansvarstagande för att verksamheten sköts på ett 
bra sätt. Heimstaden koncernen är ett av Nordens största 
bostadsfastighetsbolag med starka investerare vilket jag ser som positivt 
när det kommer till att kunna vara en långsiktig aktör som dessutom vill 
växa genom nyproduktion av lägenheter i Umeå. Jag har varit noga med att 
försäkra mig om att det inte blir några större förändringar för 
hyresgästerna. Den nya aktören kommer fortsätta ta det sociala ansvaret 
på samma nivå som Bostaden gjort, de kommer följa hyressättningssystem 
Poängen. De kommer även att förhandla med Hyresgästföreningen och 
överta Bostadens överenskommelse om underhållsintervaller i 
lägenheterna. Jag har även försäkrat mig om att de som står i kö på dessa 
områden hos Bostaden får överflyttas till den nye aktörens kösystem med 
bibehållen kötid samt att anställda i de berörda områdena får välja om de 
vill gå över till den nya aktören med samma villkor eller om de vill fortsätta 
inom Bostaden på annat område. 
 
Fråga 3 faller med anledning av svaren på fråga 1 och 2. 
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Tjänsteskrivelse 
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Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2017/00602 

Interpellation - Skillnad på kristna och muslimska 

förskolor? 

Förslag till beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Henrik Agerhäll (-) har lämnat in följande interpellation till för- och 
grundskolenämndens ordförande. 
 
Skillnad på kristna och muslimska förskolor? 
SVT Nyheter Västerbotten publicerade den 22 juni 2017 en artikel enligt 
vilken den kristna förskolan Krubban i Umeå av kommunen ska ha 
förbjudits ha bordsbön i samband med måltid. Prat om bibeln ska också 
enligt artikeln ha förbjudits av kommunen. 
 
På hemsidan för den muslimska förskolekoncernen Bilaal, med två 
förskolor i Umeå, stod följande att läsa den 24 juni 20171:  
 
"I övrigt förekommer arabiska sånger och bordsbön i samband med måltid. 
Svenska är huvudspråket, men koranen läses alltid på arabiska." 
 
Det ser alltså ut som att kommunen godkänner att muslimska förskolor 
ägnar sig åt att läsa ur koranen och be bordsbön samtidigt som kommunen 
förbjuder kristna förskolor åt att läsa ur bibeln och be bordsbön. För att 
reda ut hur det står till med den saken har jag ett par frågor jag vill ha svar 
på. Svenska arbetare har på senare år i allt högre utsträckning övergivit 
Socialdemokraterna till förmån för Jimmie Åkesson och hans anhang. 
Samtidigt är Socialdemokraterna väldigt populära i de många muslimska 
ghetton som vuxit upp runt om i landet. Jag kan förstå om 
invandrarepartiet Socialdemokraterna av partistrategiska skäl vill ge 
speciella fördelar till sina muslimska kärnväljare. 
 
(1http://www.bilaal.se/pilbacken/profil.php) 
 
Med hänvisning till ovanstående undrar jag: 
1. Är det korrekt uppfattat att Umeå kommun förbjuder bibelläsning och 
beende av bordsbön på förskolor med kristen inriktning? 
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2. Är det korrekt uppfattat att Umeå kommun tillåter koranläsning och 
beende av bordsbön på förskolor med muslimsk inriktning? 
3. Bör muslimer få speciella fördelar på förskoleområdet i och med att de 
ännu utgör färre än 50 procent av befolkningen i landet och därmed utgör 
en minoritet? 
4. Vad har Umeå kommun för policy vad gäller inslag med religiös koppling 
på förskolor? 
 
 
Moa Brydsten (S), för- och grundskolenämndens ordförande lämnar 
följande skriftliga svar: 
Kommunen har tillsynsansvaret över de enskilda huvudmän som driver 
förskola vars huvudman kommunen har godkänt. Det innebär att 
kommunen är tillsynsmyndighet för de fristående förskolorna i kommunen, 
26 kap. 4 § skollagen. Kommunen bör i egenskap av tillsynsmyndighet 
utöva sin tillsyn regelbundet över de fristående förskolorna, vilket också 
görs. Med tillsyn avses en självständig granskning som har till syfte att 
kontrollera om verksamheten uppfyller de krav som följer av lagar och 
andra föreskrifter, 26 kap. 2 § skollagen. Regelbunden tillsyn genomförs 
ungefär vart tredje år. I höst kommer tillsyn av Bilaal genomföras.  
 
Enligt skollagen ska utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor 
vara icke-konfessionell dvs. det får inte förekomma religiösa inslag. 
Undantag gäller för fristående förskolor och skolor med konfessionell 
inriktning. I dessa får det förekomma konfessionella inslag i utbildningen 
men inte i undervisningen och deltagandet ska vara frivilligt för den 
enskilde. 
 
Svar på interpellantens frågor: 
1. Konfessionella inslag ska inte förekomma i undervisningen. Det står i 

skollagen och gäller alla förskolor. 
2. Om det förekommer konfessionella inslag i undervisningen kommer det 

att tas upp under tillsynen i höst.  
3. Nej, ingen religion ges fördelar. 
4. Vi följer skollagen 
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Tjänsteskrivelse 
2017-08-07 

Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2017/00651 

Interpellation - Kommunens syn på Holmöns 

utveckling 

Förslag till beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Mattias Larsson (C) 
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande. 
 
Kommunens syn på Holmöns utveckling? 
I Umeå kommun har vi en verklig pärla i form av Holmön, en ö som är unik 
inte bara i Umeå utan även i Sverige. 
 
Under många år så har det varit färjan som varit gränssättande för vad man 
kan göra på Holmön, men sedan några år så har vi en ny färja på plats och 
det finns många idéer om hur ön kan utvecklas. Samtidigt så upplever man 
ute på ön att kommunen lite tagit sin hand från ön och att de idéer som 
finns motarbetas. 
 
Inte minst så handlar detta om dricksvattentillgången på ön, som är 
begränsad men som enligt min mening inte är så begränsad så att den skall 
anses som ett hinder för utveckling. 
 
Som läget är nu så har ön fastnat i ett limbo där ingen riktigt vet vad som 
gäller för möjligheterna att utveckla ön, det har till och med gått så långt så 
att kommunen infört säljstopp på de tomter man sedan många år haft ute 
till försäljning trots att de är detaljplanelagda och klara! 
 
Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande är därför: 
1. Hur ser du på problematiken kring vattentillgången på ön? 
2. Umeå kommun äger ett antal detaljplanelagda tomter på ön, är du villig 
att häva säljstoppet på dessa? 
3. Är du beredd att under Närings- och planeringsutskottet tillsätta en 
särskild arbetsgrupp för att samla frågorna kring Holmöns utveckling och 
därigenom en bättre samordning av Umeå kommuns insatser för Holmöns 
utveckling? 
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Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande lämnar följande 
skriftliga svar: 
 
Svar på fråga 1 

Byggnadsnämnden har godkänt detaljplan för nya fritidshus på Holmön. 
Eftersom detaljplanen aktualiserar frågor av principiell art har detaljplanen 
även behandlats av kommunfullmäktige och antagits. För att kunna 
fortsätta utveckla Holmön måste vi våga titta på nya tekniska 
reningsmetoder för att lösa vattenfrågan. 
 
Svar på fråga 2 

De tomter som Umeå kommun äger på Holmön ligger för tillfället inte ute 
till försäljning. Det beror på att UMEVAs styrelse 2015 beslutade att inte 
medge fler vattenanslutningar p.g.a. kapacitetsbrist i deras täkt på Holmön. 
Bedömningar har varit att det är olämpligt att sälja tomter utan möjlighet 
till vattenlösning.  Jag har därför givit stadsdirektören i uppdrag att utreda 
och återkoppla i NP vilka förutsättningar som krävs avseende 
vattenförsörjning för en fortsatt  exploatering på Holmön. 
 
Svar på fråga 3 

Nej, jag ser inte behov av någon arbetsgrupp under NP.  Kommunen är 
ansvarig för utvecklingsfrågorna på Holmön och har organisation för att 
hantera detta. 
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Tjänsteskrivelse 
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Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2017/00653 

Interpellation - Oklarheter i underlag angående 

utförsäljning från AB Bostaden till Heimstaden 

Förslag till beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Henrik Agerhäll (-) har lämnat in följande interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande: 
 
Oklarheter från mötet i juni angående utförsäljning från AB Bostaden 
Jag fann beslutsunderlaget inför ärendet i juni om en utförsäljning av stora 
delar av AB Bostadens bestånd något bristfälligt och vill därför ha svar på 
ett antal frågor som egentligen borde ha besvarats redan i underlaget till 
junisammanträdet. I beslutsunderlaget från i juni framgick att 
räntekostnaderna på tagna lån skulle minska med 27 miljoner kronor per år 
i samband med en försäljning men det framgick inte hur mycket 
hyresintäkterna per år skulle minska. Om hyresintäkterna samtidigt 
minskar med 75 miljoner per år är inte försäljningen nödvändigtvis att 
beteckna som ekonomiskt fördelaktig för kommunen. Vidare påstods att 
underhållsbehovet för AB Bostaden var 320 miljoner kronor per år under 
det närmaste decenniet, men det framgick inte hur mycket AB Bostaden 
brukar höja hyrorna med i samband med stambyte/större renoveringar. 
Det framgick inte heller hur mycket marknadsvärdet uppskattas höjas i 
samband med renoveringar, vilket påverkar belåningsgraden. Kommunen 
tjänar varje år pengar på att hyra ut lägenheter via AB Bostaden. Ivar 
Tollefsen tar generellt sett ut en betydligt högre avkastning i form av hyra 
på sitt fastighetsbestånd än vad AB Bostaden gör. Varje krona som 
Heimstaden tjänar på att hyra ut lägenheter i Umeå är en krona som en 
kommunledning med skattebetalarnas bästa för ögonen istället hade låtit 
komma skattebetalarna till del. 
 
Jag frågar: 
1. Hur mycket pengar fick kommunen in i hyra under 2016 (främst 
lägenhetshyra men även hyra för parkeringsplatser och dylikt) från de 
fastigheter som står i begrepp att säljas till Heimstaden Bostad AB? 
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2. Hur mycket uppskattas marknadsvärdet för AB Bostadens 
fastighetsbestånd öka i samband med att det renoveringsprogram om 320 
miljoner kronor per år under en tioårsperiod som nämnts 
genomförs? 
3. Jag utgår ifrån att AB Bostaden redan idag genomför kraftigare 
hyresökningar i samband med stambyte/större renoveringar. Utifrån den 
praxis som gäller idag vad gäller hyreshöjning i samband med 
stambyte/renovering hur mycket skulle AB Bostaden höja hyrorna med i 
samband med att planerat renoveringsprogram om 320 miljoner kronor 
per år under en tioårsperiod genomförs? 
4. När det gäller specifikt det fastighetsbestånd som står i begrepp att 
säljas till Heimstaden Bostad AB, hur stort uppskattas underhållsbehovet 
vara inom den närmsta tioårsperioden och hur mycket uppskattas 
marknadsvärde respektive hyror öka i samband med att detta underhåll 
genomförs om fastigheterna behålls i kommunal ägo? 
5. I underlaget från i juni finns följande stycke med: "Bostaden klarar av ett 
underhåll motsvarande 220 mkr i genomsnitt per år." Hur har summan 220 
miljoner kronor räknats fram? 
 
Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande lämnar följande 
skriftliga svar: 
Hyresnivån för en lägenhet i Sverige sätts efter bruksvärdesprincipen. En 
lägenhets bruksvärde är det praktiska värde den har ur hyresgästens 
synvinkel. Det är hur hyresgästerna i allmänhet värderar lägenhetens 
egenskaper som bestämmer dess bruksvärde. Olika individers skilda 
värderingar och behov påverkar inte bruksvärdet. Bostaden följer i Umeå 
det hyressättningssystem som kallas för Poängen, där finns angivet vad 
varje enskild renovering ger i ökad hyra. När det gäller Bostadens 
underhållsbehov på motsvarande 320 mkr de kommande tio åren är det i 
huvudsak åtgärder som inte höjer bruksvärdet nämnvärt vilket ger låga 
hyreshöjningar till följd av renoveringar. Exempel på sådana renoveringar 
är nya stammar, vattenledningar, tak, fasader, värmekulvertar, fönster, 
dräneringar och badrum.  
 
Den totala hyresintäkten för en fastighet påverkar marknadsvärdet, men 
även kostnaderna. Ett bedömt marknadsvärde för en fastighet kan 
bestämmas efter två metoder, ortsprismetoden eller avkastningsmetoden. 
En kombination av dessa två brukar ge ett relevant värde för vad en köpare 
är villig att betala. Ortsprismetoden är en analys utifrån nyligen 
genomförda transaktioner med liknande fastigheter och läge. 
Avkastningsmetoden fokuserar på det överskott fastigheten genererar 
varje år, det vill säga driftnettot som är intäkterna minus drift- och 
underhållskostnader. Driftnettot divideras sedan med den avkastning 
köparen vill uppnå och ett marknadsvärde framkommer enligt följande 
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formel, DN/avkastningen i procent = marknadsvärdet. Driftnettot ska sedan 
täcka kostnaderna för avskrivningar och räntor och förhoppningsvis ge ett 
överskott på sista raden.  
 
Svar 1. Under 2016 var hyresintäkterna 84 miljoner och kostnaderna 47 
miljoner vilket ger ett driftsnetto på 37 miljoner.  
 
Svar 2. Marknadsvärdet på fastigheter påverkas i hög utsträckning av 
tillväxten och attraktiviteten för orten, vakansrisker, utbud och efterfrågan, 
marknadsräntan och tillgång på kapital på marknaden. Hyresintäkterna är 
bara en av flera faktorer som påverkar värdet av en fastighet. Skulle 
Bostaden genomföra planerat renoveringsprogram för hela beståndet på 
motsvarande 320 mkr årligen under en tio-årsperiod skulle det ge cirka 8 % 
i hyreshöjning för dessa specifika åtgärder. En prognos på en ränteökning 
med 1.6 % – 2,0 % under kommande 10-årsperiod ger ökade 
avkastningskrav med motsvarande nivå av räntehöjning vid köp av 
fastigheter, varför vi bedömer att marknadsvärdet kommer vara något 
lägre. Idag har vi minusränta och det har en stor påverkan på fastigheters 
marknadsvärde. 
 
Svar 3. Skulle Bostaden genomföra planerat renoveringsprogram för hela 
beståndet på motsvarande 320 mkr årligen under en tio-årsperiod skulle 
det ge cirka 8 % i hyreshöjning för dessa specifika åtgärder. 
 
Svar 4. Enligt hyressättningssystemet Poängen ger våra planerade 
underhållsåtgärder för cirka 500 mkr under kommande 10-årsperiod en 
snittökning av hyrorna med 8 %, motsvarande 7mkr/år. Efter åtgärder 
beräknas även kostnader för skador och reparationer minska och därmed 
förbättra driftnettot. Däremot antas marknadsräntorna att stiga från 
dagens extremt låga nivåer vilket innebär att avkastningskraven kommer 
att öka. Det gör att vi bedömer att marknadsvärdet om tio år kommer att 
vara något lägre än det anbud vi nu erhållit. 
 
Svar 5.  Bostaden har i sina ägardirektiv ett avkastningskrav att uppnå ett 
driftsnetto motsvarande fyra procent av marknadsvärdet. Utifrån 
Bostadens intäkter och övriga driftskostnader finns det ett utrymme för 
underhåll motsvarande cirka 220 mkr för att uppnå avkastningskravet 
utifrån årligen genomförd marknadsvärdering av fastigheterna. 
 
Sammanfattningsvis innebär försäljningen enligt ovan antaganden och 
resonemang att marknadsvärdet om tio år bedöms vara något lägre trots 
genomfört underhåll, främst beroende på bruksvärdesprincipen och ett 
högre bedömt ränteläge.  Bostaden bedöms genom försäljningen minska 
sina räntekostnader med cirka 300 mkr och minska sitt finansieringsbehov 
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från 2 800 mkr till 1 100 mkr under kommande 10 årsperiod. Umeå får en 
ny stark och långsiktig fastighetsägare som kommer att fortsätta att äga 
och förvalta lägenheterna som hyresrätter. En aktör som också vill vara 
med och bidra med att bygga fler lägenheter för ett växande Umeå. 
Försäljningen ger också Bostaden förutsättningar att fortsätta utveckla 
Umeå med nya projekt. 
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Diarienr: KS-2017/00657 

Interpellation - Riktade rekryteringsåtgärder inom 

Umeå kommun? 

Förslag till beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Henrik Agerhäll (-) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens 
personalutskotts ordförande.  
 
Förekommer etniskt riktade rekryteringsåtgärder inom Umeå kommun? 
När jag bläddrade igenom AB Bostadens årsredovisning i samband med 
Heimstadenaffären såg jag att företaget beräknade den "etniska 
mångfalden" inom företaget till 8 procent och att målsättningen 
för 2016 var 6.7 procent. Jag vill veta hur kommunen gör för att räkna ut 
hur stor den "etniska mångfalden" är hos en enskild individ och inom en 
viss grupp anställda. Jag antar att trots att Bostaden själva bokstavligen 
skriver i sin årsredovisning att de har en "värdegrund" som bygger på 
"alla människors lika värde" så verkar det som om lika värda människor har 
olika mångfaldsvärde. Jag gissar att vissa människor tilldelas 
mångfaldsvärdet ett och andra mångfaldsvärdet noll innan 
kommunen summerar ihop ett totalt mångfaldsvärde och dividerar med 
personalgruppens storlek för att få fram mångfaldsprocenten. Jag skulle 
dock vilja veta exakt hur kommunen går tillväga på den punkten. 
 
Den andra frågan som tanken på att olika människor innehåller olika 
mycket mångfald och att kommunen vill ha en viss etnisk 
mångfaldsprocent bland sina anställda är om det förekommer riktade 
rekryteringsåtgärder för att förändra den etniska mångfaldsprocenten och 
om man verkligen kan ägna sig åt sådana riktade åtgärder utan att man i 
realiteten ägnar sig år rasdiskriminering/etnisk 
diskriminering/härkomstdiskriminering gentemot personer i kommunen 
som inte har önskad etnicitet. Sen kan jag tycka att om man i själ och hjärta 
verkligen tycker att alla människor är lika mycket värda så bör det inte 
spela någon roll vilken etnicitet kommunens personal har. Jag förstår 
inte riktigt vad det här "rastänkandet" som kommunen ägnar sig åt syftar 
till. 
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Mot bakgrund av ovanstående undrar jag: 
1. Hur räknar kommunen ut hur mycket etnisk mångfald en enskild person 
innehåller och hur stor den etniska mångfaldsprocenten är bland en grupp 
individer? 
2. Vilken typ av riktade åtgärder använder sig kommunen av idag för att 
ändra den etniska sammansättningen hos de anställda? 
3. Om två personer med samma ålder och utbildningsbakgrund bedöms ha 
samma förmåga att klara ett jobb de båda sökt, ska kommunen då anställa 
den person som bidrar mest till att öka den etniska mångfalden inom 
kommunen? 
4. Anser du att det är diskriminering från kommunens sida att vilja minska 
den relativa andelen anställda som har nordeuropeisk härkomst och varför 
vill du minska antalet anställda med nordeuropeisk härkomst? 
5. I vilken mån använder sig kommunen idag av riktade åtgärder för att 
påverka den etniska sammansättningen hos personer som får praktik hos 
kommunen? 
6. När den etniska mångfaldsprocenten bland en viss personalkategori är 
högre än vad det etniska mångfaldsmålet stipulerar, ska kommunen då 
agera för att minska mångfalden hos denna personalkategori? 
 
Christer Lindvall, personalutskottets ordförande lämnar följande skriftliga 
svar: 
I interpellationen redovisas uppgifter om AB Bostaden. Frågor om AB 
Bostadens arbete ska ställas till dem. I egenskap av ordförande i Umeå 
kommuns personalutskott svarar jag för Umeå kommuns gemensamma 
förvaltning. 
 
Fråga 1:  
Umeå kommun redovisar enbart ett analysmått som anger antal anställda 
med utomnordisk bakgrund. Uppgifterna hämtas från dels 
folkbokföringsregistret (Skatteverket) via kommuninvånarregistret (KIR) 
och dels från Umeå kommuns personalsystem. Från folkbokföringsregistret 
hämtas uppgift om födelseland och från personalsystemet hämtas 
uppgifter om anställningar. Beräkning görs för alla månadsavlönade. 
Antalet anställda med födelseland utanför norden i förhållande till alla 
anställda ger andelen uttryckt i procent. Det finns inget politiskt mål hur 
stor mångfalden ska vara eller hur hög andelen anställda med utomnordisk 
bakgrund ska vara. 
 
Fråga 2 
Umeå kommun har inga sådana riktade åtgärder. Det som avgör vem som 
kallas på intervju och vem som ska erbjudas ett specifikt arbete utgår från 
kravprofilen. Arbetsgivaren ska enligt Diskrimineringslagen verka för att 
personer oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
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tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder ges möjlighet att söka lediga anställningar. 
Förbud mot diskriminering gäller alla steg i en rekryteringsprocess, och det 
innebär att arbetsgivaren inte får ställa krav som är osakliga, eller som är 
direkt eller indirekt diskriminerande enligt någon av 
diskrimineringsgrunderna. 
 
Fråga 3 
Positiv särbehandling kan endast användas som ett led i ett planmässigt 
jämställdhetsarbete för att rekrytera av underrepresenterat kön, och inte 
för att öka den etniska mångfalden. Den person som är bäst lämpad 
(utifrån en saklig kravprofil) ska erbjudas tjänsten, oavsett etnisk bakgrund. 
 
Fråga 4 
Frågan är irrelevant. Diskriminering ska inte ske oavsett 
diskrimineringsgrund. 
 
Fråga 5  
Umeå kommuns målsättning är att ta in praktikanter med olika bakgrund, 
kön, ålder och funktionsnedsättning etc. 
 
Fråga 6 
Som jag tidigare har framfört så finns det inget etniskt mångfaldsmål. 
För att ge så god service som möjligt till våra medborgare är det viktigt att 
våra medarbetare har kompetens och erfarenhet för att möta 
medborgarnas olika behov. Pojkar och flickor i förskola och skola ska få 
möta både kvinnor och män, barn, vuxna och äldre med olika 
språkbakgrund har rätt till likvärdigt stöd och service. Den mångfald som 
finns bland medborgarna bör återspeglas i kommunens kompetens. 
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Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2017/00663 

Interpellation: Förändring av antalet valkretsar i 

Umeå kommun 

Förslag till beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Anders Sellström (KD) har lämnat in följande interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande:  

Efter ändringar i vallagen är nu grundregeln att en kommun består av EN 
valkrets. Det har tidigare varit krav på att en kommun, med minst 24 000 
röstberättigade var tvingad att delas in i valkretsar, men det kravet är nu 
borttaget fr.o.m. valet 2018. Enligt valmyndigheten är det idag ca 80 
kommuner som är indelade i flera valkretsar. Flera av dessa har beslutat att 
kommunen numera ska bestå av endast en valkrets.  

Nya vallagen skriver i 4 kap, §§ 11-12 

”11 § Vid val till kommunfullmäktige är kommunen en enda valkrets, om 
inte något annat följer av 12 §. 

12 § Om en kommun har 36 000 personer eller fler som har rösträtt, får 
kommunen delas in i två eller flera valkretsar. En kommun som har färre än 
36 000 personer som har rösträtt får delas in i valkretsar endast om det 
finns särskilda skäl för det.” 

Med denna förändring har valen till kommunfullmäktige gjorts 
proportionella med utjämningsmandat, på samma sätt som i riksdags- och 
landstingsvalen. Representationen blir proportionerlig utifrån hela 
valresultatet och därmed har valkretsarna i praktiken spelat ut sin roll.  

Flera valkretsar har många gånger tyvärr gett negativa demokratiska 
konsekvenser. Till exempel har alla röster i valet till kommunfullmäktige 
inte varit lika mycket värda beroende på i vilken valkrets i kommunen man 
bor. Detta eftersom fördelningen enbart sett till aktuell valkrets istället för 
till kommunen som helhet. Ett parti kunde mista eller vinna ett flertal 
mandat med bara några rösters marginal.  
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Med anledning av detta ställer jag följande frågor till kommunstyrelsens 
ordförande, Hans Linberg (S): 

Anser även du att systemet med flera valkretsar spelat ut sin roll sedan de 
infördes 1970? 

Kommer du som kommunstyrelsens ordförande verka för att Umeå 
kommun i valet 2018 ändrar till att ha endast en valkrets? 

 
Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande lämnar följande skriftliga 
svar: 
Anders Sällström (KD) har ställt frågor till med anledning av ändringar i 
vallagen vilket gör att grundregeln är att en kommun består av EN valkrets.   
 
Min uppfattning är att den tidigare lösningen har fungerat bra. Ett ärende 
om Umeå kommuns valkretsindelning kommer att komma upp till beslut i 
kommunfullmäktige i september. 
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Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2017/00671 

Interpellation - Fysisk aktivitet för äldre 

Förslag till beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Saašha Metsärantala (FI) 
följande interpellation till äldrenämndens ordförande. 
 
Det är sedan länge känt att lagom ansträngande och lagom långvariga 
fysiska aktiviteter har positiva effekter på hälsan så länge de genomförs 
med anpassning till varje enskild persons förutsättningar. Detta gäller 
oavsett ålder. 
 
I Feministiskt initiativs budgetförslag inför verksamhetsåret 2018 gavs 
utrymme för en särskild satsning på äldres fysiska aktivitet, både med 
avsikt att förbättra deras fysiska hälsotillstånd och för att indirekt bidra till 
gemenskap och motverka isolering. 
 
Enligt uppgift från VK 2017-08-11 s. 14 har en lyckad satsning genomförts i 
Vilhelmina kommun med en eltandemcykel, vilket Umeå kommun skulle 
kunna ta inspiration av. 
 
Med anledning av detta ställer jag följande frågor till Janet Ågren: 
— Har Umeå kommun skaffat sig eller finns det planer på att skaffa en 
eltandemcykel för äldres skull? 
— Om ja: När togs den i drift eller när är det planerat att den skall tas i 
drift? 
— Om nej: Finns det från kommunens sida andra planerade nya satsningar 
som kan främja äldres fysiska aktivitet?  
 
Äldrenämndens tf. ordförande Carin Nilsson (S) lämnar följande svar: 
Äldrenämnden har i sin uppdragsplan för 2017 fastställt att nämndens 
viktigaste uppgift är att skapa förutsättningar så att kommuninvånare över 
65 år kan leva ett gott liv i så hög utsträckning som möjligt.  De insatser och 
stöd som ges ska syfta till att stärka människors förmåga att leva ett 
självständigt liv. Som en naturlig del i denna ambition ska förebyggande 
arbete, tidiga insatser och ett rehabiliterande arbetssätt prioriteras. En 
annan viktig del är uppsökande och förebyggande verksamhet. Målet är att 
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skapa förutsättningar för den äldre att kunna bo kvar med bibehållen 
livskvalitet.  
 
Umeå kommun införskaffade redan våren 2016 en tandem-/parcykel med 
två sittplatser utrustad med elhjälpsmotor till Tegs äldrecenter. Inköpet 
möjliggjordes med hjälp av bidrag från Elsa Lundbergs stiftelse, Svenska 
kyrkan och Demensföreningen i Umeå. Den specialanpassade tandem-
/parcykeln har möjliggjort cykelturer för boende på Tegs äldrecenter 
tillsammans med personal och anhöriga och intresset har varit stort. För 
många äldre på kommunens boenden är det länge sedan de satt på en 
cykel och detta har gett dem möjligheten att göra utflykter på cykel, känna 
vinden i håret igen och uppleva minnen från cykelturer som de har gjort 
tidigare i livet. Cykeln gör det möjligt med cykelutflykter till grönområden 
och passagerarna får uppleva rörelse, frisk luft och en trevlig stund 
tillsammans. För närvarande finns inga fler tandem-/parcyklar i Umeå 
kommun.  
 
Äldrenämnden har i sin budget tillskjutit extra medel om 700 tkr per år till 
kommunens vård- och omsorgsboenden för att möjliggöra fler sociala, 
kulturella och fysiska aktiviteter. Medlen har till stor del använts för inköp 
av materiel och utrustning för att möjliggöra för personalen att planera och 
genomföra aktiviteter ute på boendena. Planeringen och önskemålen om 
vad respektive äldreboendes medel har gjorts av personalen utifrån de 
boendes behov. Det finns således möjlighet att inom ramen för denna 
satsning införskaffa exempelvis en tandem-/parcykel.  
Äldrenämnden har även under 2017 tillsammans med fritidsnämnden 
avsatt 500 tkr för att arbeta med ökad fysisk aktivitet för framför allt 
personer som bor kvar i sina egna hem. Detta samarbete sker i regi av 
Umeå fritid i samarbete med äldreomsorgen verksamheter ex. vis 
prevention och träffpunkter och reahab-/aktivitetssamordnare på vård- 
och omsorgsboenden.  
 
 
 



  1 av 2 

Tjänsteskrivelse 
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Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2017/00672 

Interpellation - Skolgång för alla barn och ungdomar 

i skolåldern i Umeå 

Förslag till beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Saašha Metsärantala (FI) 
följande interpellation till för- och grundskolenämndens ordförande. 
  
Skolgång för alla barn och ungdomar i skolåldern i Umeå  
 
Till viss del överlåter lagstiftningen till varje svensk kommun att själv 
bestämma huruvida barn till utsatta EU-medborgare skall ha rätt till 
skolgång, trots att det uppenbarligen är så att barnens bästa vore att varje 
barn skall ha rätt att gå i skolan. 
 
I till exempel Göteborg ges alla barn i skolåldern rätt att gå i skolan — 
inklusive barn till utsatta EU-medborgare. På sistone har dock inte alla barn 
i skolåldern i Umeå kommun fått gå i skolan, eftersom en del barn till 
utsatta EU-medborgare inte fått tillgång till skolans insatser. 
 
Eftersom skolgång är av avgörande betydelse för att varje barn skall kunna 
utvecklas till sin fulla potential och för att motverka utanförskap både som 
barn och senare i vuxenlivet är det viktigt att se till att alla barn i skolåldern 
skall kunna ha nytta av skolans insatser. 
 
Barn skall rimligtvis ha rätt att gå i skolan även om deras föräldrar blir 
diskriminerade på arbets- och / eller bostadsmarknaden. För att på sikt 
motverka exkludering behöver rasismen motverkas i alla led på arbets- och 
bostadsmarknaden samtidigt som alla barn ges rätten att gå i skolan. 
 
Med anledning av detta ställer jag följande fråga till Moa Brydsten, 
ordförande i För- och grundskolenämnden: 
— Försäkrar sig för- och grundskolenämnden att alla barn och ungdomar i 
skolåldern i Umeå kommun skall få tillgång till fullvärdig skolgång under 
skolåret 2017-2018? 
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Moa Brydsten (S), för- och grundskolenämndens ordförande lämnar 
följande skriftliga svar på interpellationen: 
Umeå kommun försäkrar sig om att alla barn som enligt skollagen har 
skolplikt finns inskrivna på en skola. Detta sker genom kontinuerlig 
avstämning utifrån skatteverkets folkbokföringsregister. Vårdnadshavare 
till barn som enligt skollagen har rätt till utbildning men inte har skolplikt 
får information om rätten och får utbildning i grundskola om 
vårdnadshavare så önskar.  Information till vårdnadshavare erbjuds via 
muntligt möte på Kompetenscentrum för flerspråkighet samt via Umeå 
Kommuns hemsida på flera språk.  
 
När det gäller skolgång för utsatta EU-medborgare, som interpellanten tar 
upp i bakgrundstexten, så har den frågan diskuterats i fullmäktige ett flertal 
tillfällen. Både i svar till motioner och interpellationer beskrivs utförligt 
lagstiftning, problem och möjligheter ur ett helhetsperspektiv.  
 
En kort sammanfattning av hanteringen utifrån tidigare svar är att när 
kommunen får en ansökan om skolgång från en EU-medborgare, som inte 
har svenskt medborgarskap, görs en individuell bedömning om barnets rätt 
till skolgång utifrån gällande lagstiftning. För att beviljas skolgång ska 
vårdnadshavare uppfylla de krav som finns i Utlänningslagen samt EU-
lagstiftning avseende anställning eller utbildning för att vårdnadshavares 
barn har rätt till utbildning i Sverige. 
 
De utsatta EU-medborgare som har barn, som Umeå kommun har 
kännedom om samt befinner sig i Umeå för tillfället, lever under ordnade 
förhållanden och barnen har skolgång på grund av att föräldrarna arbetar. I 
dagsläget finns inga övriga ansökningar om rätt till skolgång utifrån EU-
medlemskap. 
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Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2017/00673 

Interpellation - Företagsarkivets framtid 

Förslag till beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Saašha Metsärantala 
följande interpellation till kulturnämndens ordförande. 
 
Företagsarkivets framtid 
Företagsarkivet i Westerbotten (FiW) har sedan 1987 samlat, förvaltat och 
tillgängliggjort många kulturhistoriskt intressanta och unika dokument 
relevanta för den lokala historien. 
 
Under dessa 30 år har FiW vid upprepade tillfällen uppmärksammats för 
sina insatser — bland annat i och med projektet »Kvinnor i västerbottniskt 
näringsliv» som sammanställt historisk information om företagande ur ett 
genusperspektiv. 
 
Enligt uppgift från VK 2017-08-10 s. 8 får arkivet ett väldigt begränsat 
bidrag från Umeå kommun, vilket bidrar till att FiW drabbas av allvarliga 
ekonomiska och indirekt lokalmässiga bekymmer. Eftersom delar av arkivet 
berör väsentliga händelser som ägt rum inom nuvarande Umeå kommun, 
bör kommunen vara medveten om sitt intresse att värna om detta arkiv 
och det vore angeläget att göra en särskild insats av antingen ekonomisk 
art eller när det gäller samordning. 
 
Möjligheterna till diverse samarbeten inom kommunen är många: Utöver 
Umeå kommun och dess statsarkiv skulle ett antal andra lokala aktörer 
kunna tänkas medverka till bevarande och tillgängliggörande av FiW:s 
material, såsom forskningsarkivet vid Umeå universitet, Länsmuseets 
bibliotek och kanske till och med depåbiblioteket — även om 
depåbibliotekets uppdrag skiljer sig en del, förstås. 
 
Med anledning av detta ställer jag följande frågor till Tomas Wennström: 
— Har Umeå kommun nyligen gjort några som helst försök att bidra till att 
rädda FiW? 
— Om ja: Vad har genomförts och vad planeras? 
— Om nej: Varför har det inte gjorts någonting?  
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Tomas Wennström, kulturnämndens ordförande lämnar följande 
skriftliga svar: 
 
Saašha Metsärantala ställer frågan om Umeå kommun nyligen gjort några 
som helst försök att bidra till att rädda Företagsarkivet i Westerbotten som 
befinner sig i en ansträngd ekonomisk situation.  
 
Företagsarkivet i Westerbotten har historiskt arkivmaterial från cirka 540 
företag och depåerna finns i Skellefteå och Umeå. Arkivet finansieras med 
medlemsavgifter från företagen, med avgifter från forskare och andra som 
använder arkivets tjänster och med bidrag från staten, regionen och 
kommuner. 
 
Riksarkivet var huvudman fram till 2012 då Region Västerbotten tog över 
huvudmannaskapet. Företagsarkivet har också ett årligt statligt bidrag till 
en arkivarietjänst.  
 
Arkivet har två syften. Det ena är att ta vara på näringslivets intressen, 
vilket arkivet tar betalt för. Det finns också ett kulturhistoriskt syfte, bland 
annat att ta hand om herrelösa arkiv. 
 
Umeå kommun stöttar årligen Företagsarkivet i Westerbotten med 36 800 
kr via kommunstyrelsen. 
 
Företagsarkivet i Westerbotten är inte föremål för stöd av kulturnämnden i 
Umeå och i egenskap av kulturnämndens ordförande kan jag inte uttala 
mig om den beredning som föreligger beslut i KS.  
 
Kulturnämndens stöd till arkiv gäller främst Folkrörelsearkivet i 
Västerbotten som är ett länsarkiv med uppgift att samla in och förvara 
handlingar från Västerbottens föreningar och folkrörelser.  
 
Det är dock uppenbart att det finns framtida utmaningar hur de befintliga 
arkiven ska kunna tryggas där de olika huvudmännen behöver ta ett 
gemensamt ansvar. Det finns också exempel på hur olika arkiv samarbetar 
för att både säkra arkivmaterialets hållbarhet och göra innehållet 
tillgängligt. 
 
Den 1 januari 2015 stängde avdelningen Dialekt-, ortnamns och 
folkminnesarkivet i Umeå (DAUM). De skriftliga samlingarna är nu 
placerade i Umeå stadsarkivs lokaler vid Umestans företagspark och hålls 
tillgängliga genom ett samarbete med Västerbottens museum och 
Folkrörelsearkivet i Västerbotten. 
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Ansvaret för finansieringen av Företagsarkivet i Westerbotten måste i 
första hand vara en angelägenhet för dess huvudman, Region 
Västerbotten, och det näringsliv vars historia arkivet förtjänstfullt 
dokumenterar och katalogiserar. 



  1 av 2 

Tjänsteskrivelse 
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Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2017/00676 

Interpellation: Bör almanackshandikappade få 

hjälpa till med kompetensförsörjningen  

Förslag till beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Henrik Agerhäll (-) har inkommit med följande interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande: 
 
Fullmäktige har inte haft någon ordentlig debatt om vad vi ska göra med 
EU-migranterna sedan en interpellation i ämnet lämnades in i februari ifjol. 
Jag tycker att det kan vara dags nu igen. Kommunen gav häromåret, utan 
att konsultera kommunfullmäktige, 1.65 miljoner kronor till kyrkan för att 
de skulle ordna ett vinterhärbärge och i syfte att EU-migranterna skulle 
kunna komma igång och försörja arbetsgivare i Umeå med sin kompetens 
genom att arbeta. I Sverige finns det människor i ledande ställning som inte 
törs yppa den kritiska inställning de egentligen har till invandring och EU-
migranter, av rädsla för att journalister ska utmåla dem som osympatiska. I 
akademiska kretsar brukar man kalla detta för ett "journalistkuksugande 
beteende". Som jag förstått det har detta beteende inte fått fäste hos 
någon i denna fullmäktigeförsamling och jag ser därför fram emot ett 
skriftligt interpellationssvar. Det verkar råda delade uppfattningar om 
huruvida EU-migranternas utsatthet beror på yttre faktorer, 
i form av "antiziganism" från icke-romer, eller om den beror på inre 
faktorer. Att falskeligen beskylla människor av icke-romst härkomst för 
ogrundad antiziganism kan jag uppfatta som lite rasistiskt. Om personer 
med östasiatisk härkomst hade varit något överrepresenterade inom 
verksamheter som tiggeri, åldringsrån, vägpiratverksamhet, 
stoppaunderkjolensnatteri och metallstölder är det sannolikt att vi i media 
fått läsa om "antikinesism". Ett resultat som pekar mot en inre 
förklaringsmodell har framförts av debattören Merit Wager. Hon har 
berättat att EU-migranter "vill ha konkret och praktisk hjälp - som att lära 
sig läsa en kalender". Svårigheten med att "knäcka kalenderkoden" kan 
eventuellt förklaras med "antiziganistisk almanacksdiskriminering från 
majoritetssamhället" annan sociologisk förklaringsmodell. Jag hävdar inte 
att jag själv är en expert på EU-migranter. Den i fullmäktige som är 
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kunnigare än vad jag är på området är välkommen upp i talarstolen för att 
visa var skåpet ska stå, så får vi den här diskussionen avklarad. 
Jag tycker att det är dags för oss att diskutera om EU-migranternas närvaro 
i kommunen är positiv eller negativ, om vi av juridiska, moraliska eller 
andra skäl ska satsa mer pengar på att få EUmigranterna att trivas i 
kommunen och om ifall vi bör samverka med polisen för att få EU -
migranter, som varit här mer än tre månader, utvisade. Värt att notera är 
också att EU-migranter enligt gällande rätt får permanent uppehållsrätt i 
detta land om de uppehållit sig här i fem år. 
 
Utifrån ovanstående resonemang vill jag ställa följande fråga till 
kommunstyrelsens 
ordförande: 
1.I hur många ärenden, rörande icke självförsörjande EU-medborgare, 
samverkade kommunen med polisen för verkställning av utvisning under 
2016 respektive första halvåret 2017? 
2. Finns det någonting positivt hos denna grupp som gör att kommunen ska 
satsa pengar på att få dess medlemmar att trivas i kommunen? 
3. Finns det moraliska eller juridiska skäl för att vi bör försöka förmå EU-
migranter att trivas och integreras? 
4. Hur många utsatta EU-medborgare har kommit igång med att försörja 
arbetsgivare med kompetens genom arbete inom kommunens projektet 
med Umeå pastorat? 
5. Ska kommunen satsa pengar på ett vinterhärberge för EU-migranter 
även kommande vinter? 
6. Bör kommunen anordna praktikplater för EU-migranter så att de i ett 
senare skede kanske kan komma att kompetensförsörja oss genom en 
reguljär anställning? 
 
   
 
 
Förnamn, Efternamn Anna Holmstedt 
Befattning nämndsekreterare 
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Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2017/00678 

Interpellation - Kartläggning av hedersförtrycket i 

Umeå utifrån förändrade förutsättningar? 

Förslag till beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Jan Hägglund (AP) 
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande. 
 
Är du beredd att göra en kartläggning av hedersförtrycket i Umeå utifrån 
förändrade förutsättningar? 
I januari i år behandlade fullmäktige en motion skriver av Ulrica 
Westerlund, L. Motionens krav var följande: 
att det hedersrelaterade våldet och förtrycket ska kartläggas på alla skolor, 
att Umeå kommun med kartläggningen som grund skapar ett tydligt och 
kraftfullt åtgärdspaket för att ingen flicka eller pojke i Umeå ska behöva 
leva i rädsla för hedersvåld. 
 
Motionen avslogs av två skäl.  
Det första skälet beskrevs så här: ”…Nämnderna uppger vidare att en 
kartläggning av det hedersrelaterade våldet på skolor på det sätt som 
motionären föreslår (vår kursivering) är inte genomförbart utan att riskera 
integritetskränkning…”. 
Det andra skälet beskrevs på följande sätt: ”…För- och 
grundskolenämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
’uppger att de utifrån ovan beskrivna arbete har möjlighet att upptäcka 
samt i samverkan med andra aktörer ge eleverna stöd utan att riskera 
integritetskränkning’…”. 
 
I början av augusti presenterades en kartläggning som visade följande:  
-av de kvinnor som mördades under fjolåret, och som hade en nära relation 
med förövaren, har vart tredje mord identifierats som ett hedersrelaterat 
mord,  
-av det totala antalet människor som föll offer för dödligt våld förra året 
har cirka tio procent identifierats som hedersmord.  
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De tre storstäderna i Sverige – Stockholm, Göteborg och Malmö – har inlett 
ett samarbete i syfte att göra lokala kartläggningar av 
hedersproblematiken. Detta har delvis skett mot bakgrund av regeringens 
nya jämställdhetsstrategi som presenterades i november i fjol där ett av 
inslagen skulle vara en kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck. 
Initiativet till de lokala kartläggningarna i de tre storstäderna kommer dock 
från städerna själva. En motion från Liberalerna i Göteborg blev 
startskottet. Därefter togs kontakter med Stockholm respektive Malmö. Att 
alla tre kommuner styrs av S-dominerade kommunstyrelser underlättade 
sannolikt samarbetet.  
 
Syftet med kartläggningen är att ”belysa hedersförtryckets omfattning, 
karaktär och komplexitet” med sikte på att kunna bedriva ett bättre 
förebyggande arbete mot både offer och förövare. Studien beräknas kosta 
1,1 miljoner kronor per kommun. I Malmö beslutade kommunledningen - 
bestående av S och Mp - att anslå två miljoner till insatser mot 
hedersförtrycket. Dessa pengar går till att dels finansiera kartläggningen, 
dels till förebyggande insatser. 
 
Denna utveckling gör att vi anser att frågan om en kartläggning av det 
hedersrelaterade våldet och förtrycket måste återaktualiseras. 
 
Fråga 
- Är du beredd att följa (bl a dina partikamrater) i Malmö, Stockholm och 
Göteborg i spåren och genomföra en lokal kartläggning av 
hedersproblematiken här i Umeå - istället för att vänta på att andra ska gå 
före? 
 

FAKTARUTA 
Kartläggningen har gjorts av det Nationella kompetensteamet.  
Detta kompetensteam utgör en del av den verksamhet som bedrivs av 
Länsstyrelsen i Östergötland. Denna har sedan 2005 tilldelats olika 
regeringsuppdrag som syftat till att förebygga och motverka 
hedersrelaterat våld och förtryck. 
Statistiken: Ifjol blev 18 kvinnor mördades av någon de hade en nära 
relation till. Av dessa var 6 mord hedersrelaterade. Ifjol dog totalt 105 
personer till följd av dödligt våld. Tio av dessa dödsfall var 
hedersrelaterade. 

 
Hans Lindberg (S) har lämnat över interpellationen till gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens ordförande som lämnar följande skriftliga 
svar: 
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Interpellanten ställer en mycket viktig och relevant fråga. Den är dock 
tämligen komplicerad. Precis som interpellanten säger tycks mängden 
hedersrelaterad problematik, såväl direkt våld som psykisk misshandel och 
kontroll av familjemedlemmar, öka. Det är, som alltid, svårt att säga om det 
är till följd av att samhället har lärt sig upptäcka tecken och sätta in 
relevanta insatser eller om ökningen är en effekt av ett faktiskt ökat 
problem. 
 
Men i grund och botten spelar det ingen roll. Varenda människa som 
utsätts för denna fruktansvärda behandling är en människa för mycket, och 
är ett tecken på att samhället inte gjort tillräckligt. Vi skall kunna lita på att 
om vi själva hamnar i denna situation så vänder inte kollektivet, medvetet 
eller omedvetet, bort blicken. 
 
Naturligtvis utförs en hel del insatser idag för att stävja hederskulturen. Det 
finns en gemensam plan för skolan som lyfts och diskuteras årligen med all 
personal. Elevhälsans medicinska insatser har som uppdrag att lyfta frågan 
om könsstympning med äldre barn, och vara vaksamma om det finns yngre 
barn som är i riskzonen. ”Kärleken är fri” är ett koncept som har använts på 
flera skolor i kommunen. Språkintroduktionsprogrammet har hälsoskola, 
en samverkan med landstinget, på schemat där man diskuterar 
självbestämmande och rätten till sin egen kropp. Umeå kommun har också 
ett konsultationsforum tillsammans med landstinget för att vara ett 
bollplank till professionen. Även inom SFI får alla elever information om 
rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället, där dessa frågor lyfts. 
Allt detta är alltså utöver skolans grunduppdrag och portalparagrafer, som 
trycker på vikten av jämställdhet samt självständiga och kritiskt tänkande 
individer, ett uppdrag som genomsyrar allt vi gör inom skolan. 
 
Före man diskuterar kartläggning måste man vara på det klara med vad 
man menar med en sådan. I vår egen folkhälsoenkät för ungdomar 13–20 
år, uppger 85% av det totala antalet elever att de bestämmer över sitt eget 
liv, medan 81% av utrikes födda eller har utomeuropeisk härkomst säger 
samma sak. På frågan om elever känner sig trygga i sitt hem, svarar 97% av 
eleverna att de gör det, och här finns ingen skillnad sett till härkomst. 2015 
gjordes en enkätundersökning i Norr- och Västerbotten av Länsstyrelsen 
som sökte svar på samma frågor, men svarsfrekvensen var delvis bristande.  
 
Om man med kartläggning menar något mer än detta, exempelvis att 
avkräva elevhälsan att upprätta register på individer som skall bevakas 
framöver eller något liknande, är jag skeptisk. Först och främst av 
integritetsskäl, men också för att alla elever skall kunna känna sig trygga 
med att information som delges personal med tystnadsplikt stannar där 
tills eleven beslutar sig för att säga något själv. Alla Umeå kommuns elever 
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skall veta att om man pratar med en kurator kommer de att handskas 
extremt försiktigt med det de hör. Risken är annars att de inte känner sig 
trygga nog att berätta.  
 
I den nationella strategin för att bekämpa mäns våld mot kvinnor framgår 
att en kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck ska göras. Planering 
för detta pågår på Socialdepartementet. Det nationella kompetensteamet, 
Länsstyrelsen i Östergötland, medverkar i detta arbete.  Den nationella 
kartläggningen kommer att samordnas med kartläggningarna i Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Flertalet länsstyrelser avvaktar den nationella 
kartläggningen och de uppdrag som kommer att ingå gällande arbetet med 
den nationella strategin. Det tycker jag är rimligt att göra, inte minst för att 
få vägledning i hur en sådan kartläggning skall hantera de problem som lär 
uppstå. 
 
Utöver detta är ju en kartläggning också endast ett verktyg. Tanken är väl 
att kartläggningen skulle göra vårt arbete med individerna och våra 
förebyggande insatser effektivare. Men frågan är hur mycket, och om 
riskerna är större än utdelningen. Eftersom någon kartläggning som 
interpellanten begär inte är gjord är den frågan omöjlig att svara på i 
dagsläget. Då gör jag bedömningen att vi gör klokast i att vänta. 
 
Så svaret på frågan i interpellationen blir därför nej. Jag vill inte gå före och 
kartlägga individer förrän vi vet vad vi menar med kartläggning. Jag tycker 
inte att vi skall gå före; staten bör visa vägen hur vi skall göra det här. 
 
Det finns flera tänkbara insatser man kan diskutera för att ytterligare 
skärpa arbetet mot hedersrelaterade problem. Man kan tänka sig 
ytterligare utbildningsinsatser via konsultationsforum, som ju har mycket 
bra kompetens på området. Man kan tänka sig att aktivera civilsamhället 
via UmeBrå. Man kan diskutera om en föräldrautbildning är möjlig att 
genomföra. 
 
Med det sagt, hoppas jag att vi kan ha en konstruktiv diskussion om olika 
handlingsalternativ. Jag är genuint tacksam över denna interpellation, för 
det här är inga lätta frågor.    
 
 
  
  
 



  1 av 2 

Tjänsteskrivelse 
2017-06-09 

Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2017/00561 

Fråga - vad är vinsten med kommunens värdegrund 

MÖTS utöver offentlighetsprincipen? 

Förslag till beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Elisabet Forssell (V) 
följande fråga till kommunstyrelsens ordförande. 
 
Vad är vinsten med kommunens värdegrund MÖTS utöver 
offentlighetsprincipen? 
Umeå kommun har en fastställd värdegrund, som också ligger i dagens 
förslag till beslut för kommande år. Den förkortas MÖTS och består av 
ledorden ”Medarbetarfokus, Öppenhet, Tillit och Ständiga förbättringar”. 
Denna värdegrund har vi alltså beslutat att ha som ledstjärna i vår kommun 
i tillägg till den lagstadgade offentlighetsprincipen. Den principen är central 
i den svenska rättsordningen, och innebär att allmänheten, såväl enskilda 
individer som företrädare för media, ska ha rätt till insyn och tillgång till 
information om statens och kommunernas verksamhet.  
 
Trots detta har Umeå kommun vägrat ge ut handlingar som andra 
uppfattat som offentliga, vilket har gett upphov till både överklaganden 
och JO-anmälningar från såväl privatpersoner och politiker som företrädare 
för media. Det har framförallt handlat om avslutade rapporter från externa 
aktiebolag, men kommunen har också vägrat lämna ut handlingar som 
förtroendevalda fått som underlag till beslut inför nämndssammanträde, 
och som inte kommunicerats som varken arbetsmaterial eller 
sekretessbelagda. 
 
Fråga: 
1. Anser du att ”medborgarfokus” och ”öppenhet” som värdegrund borde 

innebära att medborgarna bör få insyn och tillgång till information om 
Umeå kommuns verksamhet så långt som lagen tillåter? 
 

2. Anser du att ökad transparens, insyn och medborgarinflytande i 
kommunens verksamheter skulle kunna vara till gagn för Umeå 
kommuns utveckling? 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 148 

Diarienr: KS-2017/00561 

Fråga - vad är vinsten med kommunens 

värdegrund MÖTS utöver offentlighetsprincipen? 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att frågan bordläggs till 28 augusti 2017. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Elisabet Forssell (V) 

följande fråga till kommunstyrelsens ordförande. 

 

Vad är vinsten med kommunens värdegrund MÖTS utöver 

offentlighetsprincipen? 

Umeå kommun har en fastställd värdegrund, som också ligger i dagens 

förslag till beslut för kommande år. Den förkortas MÖTS och består av 

ledorden ”Medarbetarfokus, Öppenhet, Tillit och Ständiga förbättringar”. 

Denna värdegrund har vi alltså beslutat att ha som ledstjärna i vår 

kommun i tillägg till den lagstadgade offentlighetsprincipen. Den 

principen är central i den svenska rättsordningen, och innebär att 

allmänheten, såväl enskilda individer som företrädare för media, ska ha 

rätt till insyn och tillgång till information om statens och kommunernas 

verksamhet.  

 

Trots detta har Umeå kommun vägrat ge ut handlingar som andra 

uppfattat som offentliga, vilket har gett upphov till både överklaganden 

och JO-anmälningar från såväl privatpersoner och politiker som 

företrädare för media. Det har framförallt handlat om avslutade 

rapporter från externa aktiebolag, men kommunen har också vägrat 

lämna ut handlingar som förtroendevalda fått som underlag till beslut 

inför nämndssammanträde, och som inte kommunicerats som varken 

arbetsmaterial eller sekretessbelagda. 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Fråga: 

1. Anser du att ”medborgarfokus” och ”öppenhet” som värdegrund 
borde innebära att medborgarna bör få insyn och tillgång till 
information om Umeå kommuns verksamhet så långt som lagen 
tillåter? 
 

2. Anser du att ökad transparens, insyn och medborgarinflytande i 
kommunens verksamheter skulle kunna vara till gagn för Umeå 
kommuns utveckling? 
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Tjänsteskrivelse 
2017-06-14 

Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2017/00568 

Fråga - Utförsäljning av Bostadslägenheter - en 

fråga för kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Henrik Agerhäll (-) har lämnat in följande fråga till kommunstyrelsens 
ordförande: 
 
Utförsäljning av Bostadenlägenheter - en fråga för kommunfullmäktige? 
Rykten gör gällande att kommunen planerar en fastighetsaffär i 
miljardklassen, ungefär i samma storleksordning som Väven-bygget, utan 
att kommunfullmäktige ska få säga sitt. Rätta mig om jag har fel, men som 
jag förstår det handlar försäljningen om Bostadenlägenheter främst om att 
frigöra kapital för att kunna bygga nya bostäder som behövs på grund av 
den enorma anstormning av utlänningar från tredje världen som kommit 
hit de senaste åren. Utlänningar som, i större utsträckning än svenskar, 
kommer att bo gratis, leva på bidrag och skaffa många barn. För mig är 
problemet det motsatta, hur vi ska bygga upp politiken för att förmå de 
många lögnare från tredje världen som redan finns här att lämna landet. 
 
Kommunallagen säger lite diffust att "Fullmäktige beslutar i ärenden av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen". Jag 
hoppas att du håller med om att den planerade miljardutförsäljningen av 
fastigheter från AB Bostaden utifrån denna lagskrivelse bör debatteras 
och beslutas om i kommunfullmäktige. Frågan är helt enkelt för viktig för 
att få behandlas i lägre instans. 
 
Utifrån ovanstående undrar jag 
1. Är du beredd att medverka till att frågan om en eventuell försäljning av 

delar av AB bostadens fastighetsbestånd läggs på kommunfullmäktiges 
bord för beslut? 

2. Kommer jag bli tvungen att gå via förvaltningsrätten om jag vill få upp 
frågan på kommunfullmäktiges bord? 

3. Är det tänkt att de fastigheter som planeras säljas ska säljas via ett 
offentligt auktionsförfarande, fastighet för fastighet, eller är tanken att 
kommunen ska välja köpare på oklara premisser? 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 150 

Diarienr: KS-2017/00568 

Fråga - Utförsäljning av Bostadslägenheter - en 

fråga för kommunfullmäktige 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bordlägga frågan till 28 augusti 2017. 

Ärendebeskrivning 

Henrik Agerhäll (-) har lämnat in följande fråga till kommunstyrelsens 

ordförande: 

 

Utförsäljning av Bostadenlägenheter - en fråga för kommunfullmäktige? 

Rykten gör gällande att kommunen planerar en fastighetsaffär i 

miljardklassen, ungefär i samma storleksordning som Väven-bygget, utan 

att kommunfullmäktige ska få säga sitt. Rätta mig om jag har fel, men som 

jag förstår det handlar försäljningen om Bostadenlägenheter främst om 

att frigöra kapital för att kunna bygga nya bostäder som behövs på grund 

av den enorma anstormning av utlänningar från tredje världen som 

kommit hit de senaste åren. Utlänningar som, i större utsträckning än 

svenskar, kommer att bo gratis, leva på bidrag och skaffa många barn. För 

mig är 

problemet det motsatta, hur vi ska bygga upp politiken för att förmå de 

många lögnare från tredje världen som redan finns här att lämna landet. 

 

Kommunallagen säger lite diffust att "Fullmäktige beslutar i ärenden av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen". Jag 

hoppas att du håller med om att den planerade miljardutförsäljningen av 

fastigheter från AB Bostaden utifrån denna lagskrivelse bör debatteras 

och beslutas om i kommunfullmäktige. Frågan är helt enkelt för viktig för 

att få behandlas i lägre instans. 

 

Utifrån ovanstående undrar jag 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

1. Är du beredd att medverka till att frågan om en eventuell försäljning 
av delar av AB bostadens fastighetsbestånd läggs på 
kommunfullmäktiges bord för beslut? 

2. Kommer jag bli tvungen att gå via förvaltningsrätten om jag vill få upp 
frågan på kommunfullmäktiges bord? 

3. Är det tänkt att de fastigheter som planeras säljas ska säljas via ett 
offentligt auktionsförfarande, fastighet för fastighet, eller är tanken 
att kommunen ska välja köpare på oklara premisser? 
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2017-08-14 

Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2017/00665 

Fråga - Återinförande av friskvårdstimme för alla 

anställda inom Umeå kommun 

Förslag till beslut 

Ärendebeskrivning 
Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Anders Ågren (M) följande 
fråga till kommunstyrelsens ordförande. 
 
Återinförande av friskvårdstimme för alla anställda inom Umeå kommun 
I april 2017 lyckades Socialdemokraterna få igenom en 
minoritetsåterremiss när fullmäktige behandlade Moderaternas motion om 
att möjliggöra för alla anställda att träna på arbetstid, genom ett 
återinförande av friskvårdstimmen. Ett förslag som (S) alltså är 
motståndare till. 
 
Det är väl belagt att träning har en mycket positiv inverkan på människors 
hälsa. Att erbjuda möjlighet till träning på arbetstid har visat sig vara ett 
sätt att minska sjukfrånvarokostnaderna, att öka hälsan bland 
medarbetarna och samtidigt öka produktiviteten. Således en vinst för såväl 
den anställde som för arbetsgivaren. Inom Umeå kommun har redan flera 
kommunala bolag insett fördelarna med detta. Sjukfrånvaro är betydligt 
lägre bland de anställda inom de kommunala bolagen jämfört med de 
anställda inom den kommunala förvaltningen. 
 
År 2010 avskaffade Umeå kommun friskvårdstimmen för de anställda inom 
förvaltningen. Det var ett misstag. Sedan år 2011 ökar också 
sjukskrivningarna hos de anställda inom Umeå kommun.  
 
Det har nu gått fyra månader sedan kommunfullmäktige beslutade om 
återremiss. 
 
Med anledning av detta har jag följande fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Hans Lindberg (S): 

- När kommer motionen om återinförande av friskvårdstimme upp till 
slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige? 
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Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2017/00701 

Fråga - Ytterligare försäljning av fastigheter 

Förslag till beslut 
 

Ärendebeskrivning 
 
Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Peder Westerberg (L) 
följande fråga till kommunstyrelsens ordförande. 
 
Ytterligare försäljning av fastigheter 
Det kommunala bolaget Bostaden i Umeå AB har nu fått ett bra tillskott för 
att påbörja nybyggnation och eftersatt underhåll av sitt fastighetsbestånd. 
Det är mycket positivt att kunderna inom allmännyttan får rimligt underhåll 
av sina bostäder och det hade varit omöjligt utan en försäljning av delar av 
beståndet. Eftersom Umeå växer mycket fort krävs också fler bostäder, 
något vi inte kan vänta på särskilt länge. Detta skulle kunna snabbas på 
genom försäljning av fler av Bostaden i Umeå AB:s fastigheter. 
 
Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) 
Är du beredd att på sikt låta Bostaden i Umeå AB sälja fler delar av sitt 
nuvarande fastighetsbestånd? 
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Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2017/00286 

Erbjudande om delägarskap i Inera AB 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling 
om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.   
 
att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.  

Ärendebeskrivning 
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla 
landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av 
e-hälsa. 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 förankrings- och 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 erbjuds nu landets kommuner 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.  
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Hittills har Ineras verksamhet 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 
Teckal-undantaget 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 
att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i verksamhets-
utveckling genom digitala lösningar.  
 

Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag till kommunerna 
Missiv Erbjudande - förvärv av aktier i Inera AB 
Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1  
Anslutningsavtal, bilaga 2  
Aktieägaravtal, bilaga 3  
Bolagsordning, bilaga 4  
Ägardirektiv, bilaga 5  
Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6 

Beredningsansvariga 
Anette Sjödin 
 

Beslutet ska skickas till 
   
 
 
Susanne Aidanpää Lennart Malm  
Ekonomidirektör Budget- och finanschef 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 2017-08-15 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 85 

Diarienr: KS-2017/00286 

Erbjudande om delägarskap i Inera AB 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling 

om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.   

 

att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 

aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.  

Ärendebeskrivning 

Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla 
landsting och regioner. Verksamheten har varit inriktad på utveckling av 
e-hälsa. Den 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 Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) arbete 
med verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och 
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 erbjuds nu landets kommuner 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.  
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 2017-08-15 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 
Hittills har Ineras verksamhet 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 Teckal-undantaget 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 att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i 
verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.  
 

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag till kommunerna 
Missiv Erbjudande - förvärv av aktier i Inera AB 
Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1  
Anslutningsavtal, bilaga 2  
Aktieägaravtal, bilaga 3  
Bolagsordning, bilaga 4  
Ägardirektiv, bilaga 5  
Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomi   
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Från: SKL Inera [mailto:inera@skl.se]  

Skickat: den 24 mars 2017 09:18 
Ämne: Erbjudande om delägarskap i Inera 

 
Till samtliga kommuner 

 

Härmed erbjuds kommunen att förvärva aktier i bolaget Inera AB, ett bolag inom SKL Företag AB. 

Erbjudandet gäller fem (5) aktier, till en summa av 42 500 kronor, och innebär att kommunen blir 

delägare i Inera AB.  

Frågan är tidigare avstämd med kommundirektören.  

 
Med vänlig hälsning, 
 
Lena Dahl 
Tf VD 
_____________________________ 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 



Swedish Association of Local Authorities and Regions 
Hornsgatan 20 
S-118 82 Stockholm 
Sweden 
+46 8-452 75 05 
www.skl.se 
 
Med vänlig hälsning etc.  
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MISSIV

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08 - 452 70 00, Fax: 08 - 452 70 50
Org nr: 222000 - 0315, info@skl.se , www.skl.se

Verkställande direktören

Till kommundirektören

Erbjudande – f örvärv av aktier i Inera AB

Sedan styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 beslutade att godkänna att SKL Företag AB
förvärvar Inera AB, har nu samtliga landsting och regioner tagit beslut om att sälja merparten
av sina aktier i företaget till SKL Företag AB . Förvärvet trädde i kraft den 1 6 mars 2017.
Därmed kan nu samtliga kommuner erbjudas att förvärva fem aktier varde ra i Inera AB och på
så sätt bli delägare i företaget och enklare kunna använda sig av företagets tjänster.

Bifogat finner ni underlag för kommunens fullmäktigebeslut om förvärv av aktier i Inera AB .
Beslutssatserna är tänkta som underlag och kan självklart ändras utifrån egna rutiner. Samtliga
handlingar finns också på skl.se/inera.

Ert beslut meddelas SKL Företag AB via mejl till inera@skl.se . Det finns idag ingen bortre
tidsgräns då ni måste ha tagit beslut, men vi hoppas naturligtvis på att ni vill bli delägare och
tar beslut så snart det är möjligt för att tidigt kunna få de fördelar som ett delägarskap innebär.
Så snart vi registrerat ert be slut, kommer vi att översända handlingarna Aktieöverlåtelseavtal
samt Anslutningsavtal på nytt till er, för underskrift. Som aktieägare kommer ni sedan att
bjudas in till ä garråd och bolagsstämma.

För frågor hänvisas till inera@skl.se

Med vänlig hälsning

Lena Dahl
Tillförordnad VD

Bifogade dokument:

Kommunens b eslutsunderlag för fullmäktiges b eslut, samt bilagorna :

o Aktieöverlåtelseavtal (bilaga 1)
o Anslutningsavtal (bilaga 2)
o Aktieägaravtal (bilaga 3)
o Bolagsordning ( bilaga 4)
o Ägardirektiv (bilaga 5)
o Årsredovisning 2015 för Inera AB (bilaga 6)
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Förvärv av aktier i Inera AB  

 

Sammanfattning 

Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting 

och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. 

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 förankrings- och 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 Teckal-undantaget 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.  

 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår fullmäktige 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. 
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2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 

aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.  

 

Bilagor: 

Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1 

Anslutningsavtal, bilaga 2 

Aktieägaravtal, bilaga 3  

Bolagsordning, bilaga 4 

Ägardirektiv, bilaga 5 

Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6 

 

 

Bakgrund 

Inera AB 

Sveriges landsting och regioner har sedan många år samverkat kring gemensamma 

lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och stöd för digitalisering, genom det 

gemensamma aktiebolaget Inera. Bolaget bildades redan 1999, då under namnet 

Infomedica, med syfte att utveckla e-hälsotjänster för invånarna. År 2000 grundade 

Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, Vårdföretagarna och Apoteket 

bolaget Carelink med ändamålet att utveckla och samordna infrastrukturtjänster. År 

2007 förvärvades Carelink av dåvarande Sjukvårdsrådgivningen SVR AB (tidigare 

Infomedica). År 2010 bytte bolaget namn till Inera AB.  

Sedan starten 1999 har Inera utvecklats, genom företagsförvärv och utökade uppdrag, 

till att idag ansvara för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster och projekt. Inera 

AB ägs i dag av SKL Företag AB och landets samtliga 21 landsting och regioner. 

Bolaget har en omsättning på drygt 600 miljoner kronor (2016). Verksamheten riktar 

sig gentemot både invånare och medarbetare i vård och omsorg.  

 

Beredning på nationell nivå 

Frågan om en överlåtelse av Inera AB till SKL-koncernen har diskuterats under ett 

antal år. Inom ramen för SKL:s arbete med gemensamma digitala lösningar för 

kommuner, landsting och regioner lyftes denna fråga fram som ett sätt för SKL att på 

bästa möjliga sätt stödja och hantera samspelet mellan kommuner, landsting och 

regioner, och möjliggöra att även kommuner kan arbeta med och erbjudas 

gemensamma tjänster och lösningar från Inera AB. 
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Flera utredningar har gjorts för att säkra beslutsunderlaget. Hösten 2014 utfördes en 

förstudie (McKinsey) ”DELA: Samverkan för digitalisering i kommuner, landsting 

och regioner – Beslutsunderlag för ett eventuellt förvärv av Inera”. 

Hösten 2015 gjordes en juridisk utredning (Delphi) samt en revisionsutredning 

(Deloitte) kring Inera med syfte att finna en juridiskt och finansiellt hållbar 

förvärvslösning. 

Våren 2015 inrättades en styrgrupp för förändringsarbetet. Nätverken för 

landstingsdirektörer och kommundirektörer har fortlöpande informerats.  

Under våren och sommaren 2016 har förslag till bolagsordning, aktieägaravtal, 

ägardirektiv och aktieöverlåtelseavtal successivt utarbetats av kansliet med stöd av 

Cederquists advokatbyrå. Till kansliet har knutits en referensgrupp bestående av 

jurister från de tre största landstingen/regionerna (Stockholms läns landsting, Västra 

Götalandsregionen samt Region Skåne) och de fyra största kommunerna (Stockholms 

stad, Göteborgs stad, Malmö stad samt Uppsala kommun). 

Kommunaljuridiska, upphandlingsjuridiska och konkurrensrättsliga frågor har särskilt 

belysts, och en second-opinion på de upphandlingsrättsliga övervägandena har 

inhämtats.  

 

Gemensamt digitaliseringsarbete i offentlig sektor 

Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram 

till år 2025. Digitaliseringen är också en av de främsta möjliggörarna för att höja 

kvaliteten, förbättra effektiviteten och möta invånarnas förväntningar på välfärden. Att 

använda digitaliseringens möjligheter är nödvändigt för att möta de utmaningar som 

kommuner, landsting och regioner står inför, och ett viktigt verktyg för att skapa en 

vassare och smartare välfärd.   

SKL lät under våren 2016 göra en SIFO-undersökning om hur invånarna ser på 

digitalisering i välfärden. Undersökningen visar att tre av fyra tillfrågade är positiva 

till att kommuner, landsting och regioner kommunicerar och erbjuder service digitalt. 

Nästan lika många, sju av tio, ställer sig positiva till att digitala pedagogiska verktyg 

används i skolundervisningen. Sju av tio är också positiva till vård, konsultation och 

behandling med digital teknik. Betydligt färre, bara två av tio, anser att kommuner, 

landsting och regioner lever upp till deras förväntningar. Det är hög tid att förbättra 

den digitala servicen, anser två av tre.  

Ur ett internationellt perspektiv tappar digitaliseringen i det offentliga Sverige fart. 

Denna trend går hand i hand med avsaknad av nationella initiativ, samordning och 

grundläggande förutsättningar såsom standarder för informationsutbyte. Med syfte att 

öka den digitala förnyelsen av det offentliga Sverige antog regeringen och SKL hösten 

2015 en avsiktsförklaring – Digitalt först. Digitalt först innebär att digitala tjänster 

ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns 

kontakter med dem som bor i Sverige, med organisationer och med företag. Digitalt 
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först innebär också att myndigheter, kommuner, landsting och regioner ska sätta 

invånaren och företagaren i centrum när nya tjänster tas fram.  

Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om och ser behov av och 

möjligheter med ökad samverkan och kraftsamling inom digitaliseringen. Att göra 

Inera AB till ett SKL-företag syftar samlat till att skynda på, stödja och möjliggöra en 

effektiv digitalisering i kommuner, landsting och regioner, som bidrar till att möta 

människors och verksamheters behov och förväntningar samt klara kvaliteten och 

effektiviteten i välfärden. Rätt använd kan digitaliseringen leda till bättre hälsa och 

lärande, högre tillväxt, fler jobb och en hållbar utveckling.  

 

SKL:s digitaliseringsarbete 

Centrala områden för kraftsamling och samverkan, som bidrar till att öka hastigheten, 

kvaliteten och effektiviteten i kommuners, landstings och regioners digitalisering är: 

 Medlemsgemensamma digitala lösningar.  

 Stärka medlemmarnas förmåga vid upphandling och gemensam kravställning. 

 Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt i medlemmarnas verksamheter. 

 

Medlemsgemensamma digitala lösningar 

I takt med tiden har det blivit tydligt att SKL:s och Ineras arbete i större utsträckning 

behöver hanteras i mer samordnat för att undvika suboptimerade insatser och öka 

nyttan för landsting och regioner.  

Genom Inera har landsting och regioner haft en gemensam plattform för den digitala 

utvecklingen, något som saknats för kommunerna. SKL har fått tydliga indikationer 

från kommunerna om att SKL bör agera för att ge liknande möjligheter för 

kommunerna, som för regioner och landsting. I grunden finns likartade behov av 

digitala tjänster för att stödja verksamheter, invånare och företag. Med samordnade 

och gemensamma digitala lösningar undviks också en alltför spretig flora av digitala 

tjänster som inte hänger ihop och som blir svåra för invånare och företag att 

överblicka och nyttja. Dessutom kan samarbete innebära sänkta utvecklings- och 

förvaltningskostnader, och utvecklingstakten kan höjas.  

Genom att förvärva Inera och därefter bredda ägandet, ökar förutsättningar för SKL 

att ta en större koordinerande roll och långsiktigt ansvar för gemensamma digitala 

lösningar inom alla verksamhetsområden, utan att själv behöva bygga upp all 

kompetens och de förmågor som detta kräver. Ineras infrastruktur och kompetens kan 

återanvändas till andra verksamhetsområden som medlemmarna ansvarar för och 

utgör därmed en viktig och unik strategisk resurs. Samtidigt är det viktigt att det är 

kommunernas, landstingens och regionernas behov som ska styra det som ska göras. 
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Stärkt förmåga vid upphandling och gemensam kravställning 

Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om bättre samordning och 

ökad kompetens inom digitalisering för att bli starkare i beställarrollen. Här efterlyses 

tydliga och genomarbetade standarder, gemensamma kravspecifikationer och 

gemensamma upphandlingar att ansluta sig till.  

SKL Kommentus stödjer idag SKL:s medlemmar med upphandlingskompetens och 

genom att samordna upphandlingar. Upphandlingar av it-stöd och digitala lösningar 

har till viss del skett genom åren, men bedömningen är att det finns ökade behov här. 

SKL Kommentus, SKL och Inera kommer därför att ha en närmare samverkan för att 

stärka medlemmarnas roll som beställare genom att arbeta gemensamt kring 

standarder, krav och upphandlingar. SKL Kommentus upphandlingskompetens kan 

bidra till gemensamma insatser där SKL eller Inera är ansvariga, eller där kommuner 

väljer att själva upphandla. 

 

Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt 

Regeringens Digitaliseringskommission beskriver i sitt betänkande ”Digitaliseringens 

transformerande kraft – vägval för framtiden, SOU 2015:91” att digitaliseringen 

innebär en omvälvande transformering av samhället. För offentlig sektor kan vi idag 

se exempel på i form av flippade klassrum, läkarbesök på nätet och digital deklaration.  

Att ställa om och transformera verksamheter utifrån principen om digitalt först kräver 

ledning och stöd. Kommuner, landsting och regioner har visat stort intresse av att få 

stöd i sin förändringsresa och i arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av 

digitalisering. Det handlar om vägledning och stöd kring de nya arbetssätt som kan 

leda till större nytta både för den enskilde invånaren och företaget, men också för den 

egna förvaltningen och medarbetare. SKL behöver driva på och bidra till sektorns 

digitala transformation och nya arbetssätt, genom att stödja medlemmarna på denna 

förändringsresa.  

 

Genomförande  

Genomförandet av affären sker i flera steg. I ett första steg förvärvade SKL – genom 

SKL Företag AB – majoriteten av aktierna i Inera. Detta genom att samtliga landsting 

och regioner sålde merparten av sina aktier i Inera AB och nu äger fem aktier vardera.   

I ett andra steg erbjuds nu Sveriges alla kommuner att köpa aktier från SKL för att bli 

delägare i bolaget. Parallellt pågår ett tydligare utvecklingsarbete där SKL, Inera och 

SKL Kommentus samverkar inbördes och med kommuner, landsting och regioner för 

att kravställa, upphandla, utveckla och tillhandahålla gemensamma lösningar och 

tjänster, inklusive stöd i den förändringsresa som kommer att behövas. 
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Finansiering  

Inera AB har varit helägt av landsting och regioner, som vardera ägt 150 aktier i 

bolaget (totalt 3 150 aktier). SKL Företag AB har köpt 145 aktier från respektive 

landsting/region (totalt 3 045 aktier). Förvärvet har skett till bokfört värde, vilket per 

den 31 december 2015 var 8 500 kronor per aktie (totalt 25,9 mnkr). Detta värde har 

varit oförändrat fram till överlåtelsedagen, 16 mars 2017. Nu äger SKL Företag AB 97 

procent av aktierna, och landsting och regioner resterande 3 procent.  

Nu erbjuder SKL Företag AB respektive kommun att köpa 5 aktier, till bokfört värde 

8 500 kronor per aktie (42 500 kronor). Om samtliga kommuner investerar i bolaget, 

kommer SKL Företag AB att få en återbetalning på 12,3 mnkr. Nettoinvesteringen för 

SKL Företag AB blir därmed 13,6 mnkr, motsvarande drygt 50 procent av det totala 

aktiekapitalet. Som ett led i överlåtelsen åtar sig SKL Företag att ge en förlustgaranti 

om 35 mnkr.  

I övrigt gör parterna inte några särskilda ekonomiska åtaganden i samband med 

affären. När det gäller bolagets finansiering, är projekten redan i dag i huvudsak 

självfinansierade. Det är innebörden av den affärsmodell som tillämpas och som avses 

tillämpas även i fortsättningen. Om ett projekt inte kan bära sina kostnader kommer 

konsekvensen ytterst att bli att projektet får läggas ned.  

I överlåtelseavtalet, som landsting och regioner skrivit under, ingår att de 

övergångsvis ställer ut vissa ekonomiska garantier att köpa tjänster för minst den 

summa som man köpt för i genomsnitt de tre senaste åren (år 2013-2015). Detta ligger 

i linje med det åtagande landsting och regioner har i nuvarande aktieägaravtal för 

Inera AB, och är ett sätt att säkerställa att bolaget inte omgående ska hamna i 

ekonomiska svårigheter. Ett annat skäl är att Ineras modell för finansiering går från 

anslagsfinansiering till en ny finansieringsmodell (tjänstebaserad affärsmodell) som är 

under införande och har ännu inte införts fullt ut.  

SKL Företag AB tar genom den föreslagna ägar- och styrmodellen den ekonomiska 

risken för bolaget samtidigt som man genom aktieägaravtalet inte har ett dominerande 

inflytande över bolaget.  

Affären inkluderar också förändringar i övrigt när det gäller bolagets verksamhet och 

ägarstyrning. Vid den extra bolagsstämman den 16 mars 2017 antogs förslaget till 

ändrad bolagsordning. Nytt aktieägaravtal har utarbetats och godkänts av samtliga 

landsting och regioner, och kommunerna ska i samband med köp av aktier ansluta sig 

till detta (enligt anslutningsavtalet). Förslag till nytt ägardirektiv har tagits fram och 

beslutas vid ägarråd 21 april 2017, inför ordinarie bolagsstämma 7 juni 2017 (se 

bilagor).  
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Detta aktieöverlåtelseavtal ("Avtalet") har denna dag ("Avtalsdagen") ingåtts av och mellan: 

A) SKL Företag AB, organisationsnummer 556117-7535 ("Säljaren"); 

B) [KOMMUN] ("Köparen"). 

Envar av Säljarna och Köparen benämns i det följande var för sig som "Part" och gemensamt som 

"Parterna". 

1. BAKGRUND 

1.1 Säljaren äger aktier i Inera AB, organisationsnummer 556559-4320 ("Bolaget") i vilket bolag 

samtliga Landsting och Regioner samt – efter tillkommande köp – ett antal kommuner äger 

aktier.  

1.2 Säljaren är villig att till Köparen överlåta 5 (fem) aktier ("Aktierna") i Bolaget och Köparen 

önskar förvärva Aktierna från Säljaren. Aktiebrev avseende Aktierna har ej utfärdats.  

1.3 Mellan befintliga aktieägare i Bolaget gäller ett aktieägaravtal ("Aktieägaravtalet") vilket 

Köparen genom särskilt anslutningsavtal ska biträda.  

1.4 Mot ovanstående bakgrund har Parterna nu ingått detta Avtal. 

2. ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE 

2.1 Tillträdet av Aktierna enligt detta Avtal ("Tillträdet") ska ske den dag som Parterna gemensamt 

bestämmer ("Tillträdesdagen").  

2.2 På Tillträdesdagen ska Säljaren överlåta Aktierna till Köparen och Köparen förvärva från 

Säljaren Aktierna mot att Köparen erlägger Köpeskillingen. 

2.3 Aktierna överlåts med alla därtill hörande rättigheter och fria från alla belastningar, med 

undantag för belastningar som framgår av Bolagets bolagsordning respektive Aktieägaravtalet. 

3. KÖPESKILLING  

3.1 Köpeskilling 

3.1 Köpeskillingen för Aktierna ska uppgå till 42 500 kronor ("Köpeskillingen"). 

4. VILLKOR FÖR TILLTRÄDET AV AKTIERNA 

4.1 Tillträdet av Aktierna är villkorat av att Köparen senast vid Tillträdet biträtt Aktieägaravtalet 

enligt punkt 1.3 ovan. 
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5. KÖPARENS GARANTIER 

Köparen garanterar att Köparen är behörig att ingå och fullfölja sina åtaganden enligt Avtalet 

och Aktieägaravtalet såväl per Avtalsdagen som per Tillträdesdagen.   

6. SÄLJARNAS GARANTIER  

6.1 Säljaren lämnar följande garantier till Köparen ("Garantierna") vilka lämnas per Avtalsdagen 

och per Tillträdesdagen: 

(a) Bolaget är ett svenskt aktiebolag som är vederbörligen registrerat i enlighet med 

gällande svensk lagstiftning;  

(b) Aktierna är fullt betalda och Säljaren är ägare till Aktierna.   

7. BEGRÄNSNING AV SÄLJARNAS ANSVAR 

7.1 Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal har 

Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som Köparen 

lidit på grund av brottet. 

7.2 Detta avtal är den fullständiga och enda regleringen av Köparens förvärv av Aktierna och 

Köparen bekräftar att Köparen avstår från att göra gällande varje slag av anspråk till följd av 

förvärvet på annan grund än som anges i detta Avtal.  

7.3 Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal har 

Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som Köparen 

lidit på grund av brottet. 

8. ÖVRIGT 

8.1 Överlåtelse 

Part får inte överlåta, delegera, vidareavtala eller på annat sätt överföra eller pantsätta eller 

skapa någon belastning över några av sina rättigheter eller skyldigheter hänförliga till detta 

Avtal, utan att dessförinnan ha erhållit de andra Partens skriftliga medgivande.  

8.2 Kostnader 

Utöver vad som uttryckligen överenskommits enligt detta Avtal, ska alla kostnader och utgifter 

som uppkommit i samband med förhandlingen, förberedelsen och ingåendet av detta Avtal 

betalas av den Part som ådragit sig sådana kostnader och utgifter. Inga kostnader avseende 

transaktionen ska bäras av Bolaget.  

8.3 Fullständig reglering 

Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet berör och 
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detta Avtal ersätter samtliga tidigare skriftliga eller muntliga förhandlingar, avtal och 

överenskommelser rörande samtliga de frågor som Avtalet berör.  

8.4 Ändringar 

Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska endast betraktas som giltiga om de gjorts skriftligen 

och vederbörligen undertecknats av Parterna. 

 

 

 
Detta Avtal har upprättats och undertecknats i två likalydande exemplar av vilka Säljaren och Köparen 
tagit var sitt ett exemplar.  
 

DATUM: 

 

 DATUM: 

[KOMMUN)  SKL Företag AB 
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1. BAKGRUND  

1.1 SKL Företag AB, nedan benämnt "SKL Företag", äger aktier i Inera AB, org. nr. 556559-4230, 

nedan kallat "Bolaget", i vilket bolag samtliga Landsting och Regioner samt – efter 

tillkommande förvärv – ett antal kommuner också äger aktier.  

1.2 SKL Företag har genom köp från Landsting och Regioner förvärvat de aktier SKL Företag äger i 

Bolaget i syfte att bland annat kunna vidareöverlåta aktier i Bolaget till kommuner som  ännu 

inte är aktieägare i Bolaget.  

1.3 Mellan SKL Företag, Landstingen och Regionerna samt de kommuner som har förvärvat aktier 

i Bolaget gäller ett aktieägaravtal, nedan benämnt "Aktieägaravtalet", vilket fogats till denna 

Förbindelse, Bilaga 3.  

1.4 Undertecknad kommun har genom särskilt avtal förvärvat aktier i Bolaget från SKL Företag.  

1.5 Denna Förbindelse omfattar samtliga parts vid var tid innehavda aktier.  

2. ANSLUTNINGSÅTAGANDE 

2.1 Genom undertecknande av detta anslutningsavtal inträder undertecknade kommun som part 

i Aktieägaravtalet och ikläder sig samtliga rättigheter och skyldigheter i förhållande till övriga 

parter i Aktieägaravtalet.  

2.2 Bestämmelserna i Aktieägaravtalets punkter 15 om meddelanden och  18 om överlåtelse ska 

tillämpas på motsvarande sätt avseende denna Förbindelse. 

 

Detta anslutningsavtal har upprättats i två exemplar, varav SKL Företag respektive undertecknade 

kommun erhållit var sitt. 

 

DATUM:  

 

[KOMMUN] 

 DATUM:  

 

__________________________________ 

SKL FÖRETAG AB 
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1. PARTER  

1.1 Detta aktieägaravtal ("Avtalet") har ingåtts mellan nedan angivna parter och de parter som 

enligt vad som anges i Avtalet kan komma att tillträda avtalet; 

1.2 SKL Företag AB (556117-7535), (nedan benämnt "SKL Företag") 

1.3 Samtliga landsting och regioner, enligt Bilaga 1.1 till Aktieöverlåtelseavtal. 

Samtliga ovan nämnda parter, samt eventuellt tillkommande parter, benämns nedan 

gemensamt "Parterna" och var och en för sig "Part", "Parten" eller, i förekommande fall 

"Tillträdande Part". 

2. BAKGRUND  

2.1 SKL Företag och de Parter som anges i punkt 1.2 och 1.3 äger sammantaget samtliga aktier i 

Inera AB, org. nr. 556559--4230, nedan kallat "Bolaget". SKL Företag har genom köp från ett 

antal av Parterna enligt förvärvat de aktier SKL Företag äger i Bolaget.  

2.2 Genom detta Avtal avser Parterna reglera sina mellanhavanden avseende ägandet av Bolaget 

och bedrivandet av Bolagets verksamhet. Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i 

bolagsordning och detta Avtal, ska Avtalets bestämmelser, Parterna emellan, äga företräde. 

Den bolagsordning som Parterna enats om har den lydelse som framgår av Bolagsordningen. 

2.3 Detta Avtal omfattar samtliga Parts vid var tid innehavda aktier.  

3. PARTERNAS MÅLSÄTTNING MED BOLAGET 

3.1 Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i Bolaget ett dotterbolag till 

SKL Företag. Syftet med att övriga Parter givits tillfälle att vara (eller i förekommande fall, bli) 

aktieägare är att, genom detta Avtal, tillförsäkra deltagande Regioner, Landsting och 

Kommuner ett avgörande inflytande över Bolagets strategiska mål och viktiga beslut.   

3.2 I detta Avtal har införts bestämmelser om ett ägarråd ("Ägarråd")  som ska utgöra det 

beslutsorgan i vilket samtliga Parter äger delta och som beslutar om ändring av bolagsordning, 

övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning. Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett 

sådant sätt att aktieägande kommuner och landsting kan utöva kontroll över bolaget 

motsvarande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i huvudsak 

utföra verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll över) räkning. 

3.3 Bolaget ska bedriva sin verksamhet i enlighet med dess bolagsordning samt i enlighet med från 

tid till annan antagna ägardirektiv, vilka ska gälla till dess beslut fattats om annat.  

3.4 Bolaget ska så långt möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden. 

3.5 Bolaget ska inom ramen för självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen agera 

affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara självfinansierade.  
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4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING 

4.1 Bolaget ska finansieras genom i Bolagets verksamhet genererade medel samt, vid behov, 

genom extern upplåning. Part är inte skyldig att tillskjuta medel till Bolaget, ställa säkerhet 

eller pant eller på annat sätt bidra till Bolagets finansiering på annat sätt eller i större 

omfattning än vad som uttryckligen anges i detta Avtal.  

4.2 Parterna har enats om verksamhetsföremål och att Bolaget inte ska drivas i syfte att bereda 

vinst åt aktieägarna på sätt som anges i bolagsordningen, Bilaga 3. 

4.3 SKL Företag avser som ett led i förvärvet av aktierna i bolaget att ställa ut en förlustgaranti 

gentemot Bolaget på ett belopp om maximalt 35 MSEK. Till undvikande av tvivelsmål noteras 

att SKL Företag samma sätt som övriga Parter, och enlighet med punkt 4.1 ovan, inte har något 

åtagande att därutöver tillskjuta medel eller att annars bidra till Bolagets finansiering.   

5. PARTERNAS INFLYTANDE ÖVER BOLAGET 

5.1 Parterna ska utöva sitt inflytande över Bolaget vid Ägarråd och bolagsstämma på sätt som 

anges i detta Avtal.   

5.2 Parterna förbinder sig att vid bolagsstämma i Bolaget rösta i enlighet med de beslut och val 

som sker vid Ägarråd enligt detta Avtal.  

5.3 Parterna är överens om att Bolagets verksamhet ska ledas av Bolagets styrelse som har att 

verkställa vad Parterna från tid till annan fastställer i ägardirektiv och genom beslut vid Ägarråd 

respektive bolagsstämma.  

6. ÄGARRÅD 

6.1 Parterna ska tidigast åtta och senast fem veckor före årsstämma i Bolaget sammanträffa vid 

ordinarie Ägarråd. Vid ordinarie Ägarråd ska beslut fattas om  

6.1.1 fastställelse av ägardirektiv med strategiska mål för Bolaget avseende nästkommande 

räkenskapsår; 

6.1.2 övriga vid årsstämma i Bolaget förekommande ärenden;  

6.1.3 val av ledamöter till valberedningen; samt 

6.1.4 annat ärende som Part initierat enligt punkt 6.2. 
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6.2 Envar Part äger att hos SKL Företag hemställa att ärende rörande bolaget ska behandlas vid 

Ägarråd. Sådan hemställan ska ha inkommit i så god tid att SKL Företag kan inta ärendet i 

kallelse till Ägarråd. 

6.3 Annat Ägarråd än inför årsstämma får sammankallas av SKL Företag. SKL Företag är skyldigt att 

kalla till sådant Ägarråd om minst en tiondel (1/10) av samtliga Parter så begär.  

6.4 SKL Företag kallar till Ägarråd och ska, om möjligt, tillse att deltagande vid Ägarråd ska kunna 

ske på distans.  

6.5 För kallelse till Ägarråd ska följande gälla.  

6.5.1 Kallelse till Ägarråd ska ske med brev på posten eller e-post till samtliga Parter ej senare än tre 

veckor före Ägarråd. Sådan kallelse ska innefatta förslag till dagordning. Förslag till beslut ska 

ange förslagets huvudsakliga innehåll, även förslag till ägardirektiv enligt 6.1.1. 

6.6 Vid Ägarråd har Part så många röster som motsvarar antalet av sådan Part ägda aktier i Bolaget, 

dock att SKL Företag har lika många röster som samtliga övriga Parter tillsammans minskat 

med ett (1).   

6.7 För giltigt beslut vid Ägarråd krävs att minst hälften (1/2) av de vid Ägarrådet företrädda 

rösterna röstar för beslutet samt att beslutet biträds av mer än en tredjedel (1/3) av de 

Landsting som är företrädda vid Ägarrådet samt mer än en tredjedel (1/3) av de kommuner 

som är företrädda vid Ägarrådet.  

7. BOLAGETS STYRELSE  

7.1 Bolagets styrelse ska bestå av lägst sex (6) och högst femton (15) ledamöter inklusive 

ordföranden. Suppleanter ska ej utses.  

7.2 Minst 2/3 av ledamöterna i styrelsen ska utses bland representanter för aktieägande regioner, 

landsting och kommuner. Parterna är överens om att dessa ska representera samtliga 

delägande kommuner, landsting och regioner. 

8. STYRELSENS ARBETSFORMER 

8.1 Styrelsens arbetsformer ska fastställas i arbetsordningen för styrelsen vilken ska beslutas av 

styrelsen.   

9. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 

9.1 Tillsättande och avsättande av Bolagets verkställande direktör beslutas av Bolagets styrelse.  
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10. REVISOR  

10.1 Revisor i Bolaget ska vara samma revisor som i SKL Företag. Därutöver ska två   

lekmannarevisorer utses.  Som lekmannarevisor ska utses revisor som valts för granskning av 

styrelsens och övriga nämnders verksamhet hos aktieägande kommuner, landsting eller 

regioner.  

11. VALBEREDNING 

11.1 Bolaget ska ha en valberedning bestående av högst sju (7) ledamöter valda vid Ägarråd. 

11.2 Valberedningens uppdrag ska vara att till Ägarråd lägga fram förslag till styrelse, 

styrelseordförande, revisorer och lekmannarevisorer samt arvoden till dessa. Valberedningen 

ska eftersträva att styrelsen får en med hänsyn till Bolagets  verksamhet, utvecklingsskede och 

förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bakgrund i 

övrigt. Valberedningen ska härvid särskilt beakta styrelsens sammansättning med avseende på 

kön och etnicitet samt representativitet för aktieägande regioner, landsting och kommuner.  

12. AKTIEBREV 

12.1 Aktiebrev ska ej utfärdas.  

13. RÄTT FÖR FÖRVÄRVARE ATT TILLTRÄDA AVTALET  

13.1 Parterna är överens om att, oaktat vad som i övrigt anges i detta Avtal, samtliga regioner, 

landsting och kommuner i Sverige som inte redan är aktieägare, ska ges tillfälle att från SKL 

Företag förvärva aktie i Bolaget samt att sådan Tillträdande Part äger rätt att ansluta sig till 

detta Avtal utan övriga Parters särskilda medgivande.  

13.2 Tillträdande Part ska tillträda detta Avtal genom särskilt anslutningsavtal som ska 

undertecknas av den Tillträdande Parten och av SKL Företag.   

14. FÖRKÖP  

14.1 Part (nedan kallad "Erbjudande Part") äger inte, helt eller delvis, överlåta sina aktier i Bolaget 

till tredje man utan att först skriftligen erbjuda SKL Företag att lösa av Erbjudande Part sålunda 

erbjudna aktier. Erbjudandet ska innehålla uppgift om antalet aktier som erbjuds till inlösen 

för en köpeskilling motsvarande akties kvotvärde. 

14.2 SKL Företag ska inom sextio (60) dagar ("Acceptfristen") från erbjudandet meddela Erbjudande 

Part om förköpserbjudandet accepteras eller inte. Erbjudandet måste accepteras i sin helhet 

och inte endast delvis.  

14.3 Har inte SKL Företag accepterat förköpserbjudandet innan utgången av Acceptfristen ska detta 

i sin helhet anses förkastat. 
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14.4 Accepteras förköpserbjudandet på sätt som ovan anges ska SKL Företag erlägga köpeskillingen 

för de erbjudna aktierna kontant senast trettio (30) dagar efter utgången av Acceptfristen. 

Äganderätten till förköpta aktier övergår den dag då köpeskillingen erlagts, varvid Erbjudande 

Part ska överlämna eventuellt utfärdade aktiebrev avseende de förköpta aktierna, 

vederbörligen endosserade, till SKL Företag.  

14.5 Om förköpserbjudandet inte accepteras, eller om köpeskilling inte erläggs inom den tid som 

anges i punkten 14.4 ovan, ska Erbjudande Part ha rätt att överlåta förköpserbjudna aktier till 

tredje man under förutsättning att villkoren vid sådan överlåtelse ej är mer förmånliga för 

köparen än vad som hade gällt vid förköp enligt denna punkt 13. Såsom ytterligare 

förutsättningar gäller dels att sådan överlåtelse kommer till stånd inom sextio (60) dagar från 

utgången av Acceptfristen, dels att köparen i samband med sitt förvärv av aktierna skriftligen 

förklarar sig tillträda detta Avtal som part i Erbjudande Parts ställe. Utträdande Parts ansvar 

enligt detta avtal upphör ej dessförinnan. Inträde i detta Avtal förutsätter godkännande härtill 

av övriga Parter. 

15. MEDDELANDEN 

15.1 Meddelanden som enligt Avtalet ska lämnas skriftligen ska sändas med rekommenderat brev 

eller e-post till respektive Parts officiella adress. 

15.2 Meddelandet ska anses vara motpart till handa: 

15.2.1 tre (3) arbetsdagar efter avsändandet, om avsänt med rekommenderat brev,  

15.2.2 den dag mottagaren bevisligen erhållit meddelandet, om detsamma översänts med e-post. 

16. HANDLINGSOFFENTLIGHET 

16.1 Bolaget ska tillämpa den s. k. offentlighetsprincipen i enlighet med vad som föreskrivs i lag och 

bolagsordning. 

17. ÄNDRING AV BOLAGSORDNING 

Punkterna 3-4 , 7-9, 12 och 14 i bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av 

fullmäktige i minst 2/3 av de aktieägande regionerna, landstingen och kommunerna.  

18. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 

18.1 Part äger inte rätt att annat än då så följer av uttrycklig bestämmelse häri, utan skriftligt 

medgivande från behörig företrädare för övriga Parter, överlåta Avtalet eller sina rättigheter 

eller skyldigheter enligt Avtalet till annan. 
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19. AVTALSTID  

19.1 Detta avtal gäller från och med dagen för Parts undertecknande och intill dess sådan Part inte 

längre är aktieägare i Bolaget.  

20. ÖVRIGT 

20.1 Detta Avtal reglerar med uteslutande av lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag 

uttömmande alla frågor som Avtalet berör.  

________________ 

Detta Avtal har upprättats i 2 exemplar, varav Parterna erhållit var sitt. 

DATUM: 

 

 DATUM: 

[KOMMUN)  SKL Företag AB 

 

 

 



 
 

  Bilaga 4 

 

 

 

 

 

 

     Sid 1/3 

 

 

    BOLAGSORDNING 
(beslutad vid extra bolagsstämma 170316) 

 
 
1.  BOLAGETS FIRMA 
 
Bolagets firma är Inera AB. 
 
2.  SÄTE 
 
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.  
 
3.  FÖREMÅLET FÖR BOLAGETS VERKSAMHET 
 
Bolaget ska 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.  
 
Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och 
7-8 §§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § 
kommunallagen agera affärsmässigt.  
 
Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och 
aldrig till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning 
tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare. 
 

4.  BOLAGETS SYFTE 
 
Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan att bidra till en 
effektivisering och utveckling av landstingens, regionernas och kommunernas 
verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och 
hög kvalitet.  

I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att 
bolagets förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till 
deras andel i aktiekapitalet.   

5.  AKTIEKAPITALET 
 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3.000.000 och högst 12.000.000 kronor. 
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6.  ANTAL AKTIER   
 

Antal aktier ska vara lägst 3 000 och högst 12 000 stycken.  
 
7.  STYRELSE 
 

Styrelsen ska bestå av lägst sex och högst femton ledamöter.  
 
8.  REVISORER 
 

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisor(er) med högst två ersättare. 
 
9.  LEKMANNAREVISORER 
 

Bolaget ska ha två lekmannarevisor(er) med högst två ersättare. 
 
10.  KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA 
 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna 
tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 
 
11.  ÄRENDEN PÅ ORDINARIE STÄMMA (ÅRSSTÄMMA) 
 

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling: 
1) val av ordförande vid stämman 
2) upprättande och godkännande av röstlängd 
3) val av sekreterare och en eller två justeringsmän 
4) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
5) godkännande av förslag till dagordning för stämman 
6) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 
7) beslut 

a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, 
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen, 
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör, 

8) bestämmande av antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall antalet 
revisorer, lekmannarevisorer och ersättare, 

9) fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall för revisorerna 
10) val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, revisorer, 

lekmannarevisorer och ersättare 
11) val av styrelseordförande 
12) annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller  

bolagsordningen. 
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12. BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS 
 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.  
 
1) Årligt fastställande av verksamhetsinriktning med strategiska mål för de 

närmaste tre räkenskapsåren 
2) Fastställande av rambudget för verksamheten 
3) Ram för upptagande av krediter  
4) Köp och försäljning av fast egendom  
5) Bildande av bolag  
6) Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant 
7) Ställande av säkerhet 
8) Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för 

bolaget 
 
13.  BOLAGETS RÄKENSKAPSÅR 
 
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 
 
14. OFFENTLIGHET  
 
Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder 
som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen 
och offentlighets- och sekretesslagen.  
 
Om bolaget överlämnar verksamhet till privat utförare ska bolaget genom 
avtalet med utföraren tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.  
 
____________ 
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Lena Dahl

Ägardirektiv för Inera AB
– förslag inför ägarråd 170421 och bolagsstämma 170607

Ägare

SKL Företag AB äger 97 procent av aktierna i bolaget. Övriga aktier ägs av
landsting och regioner. S amtliga kommuner ska ges tillfälle att köpa aktier i
bolaget. Vid fu ll anslutning från kommuner, landsting och regioner kommer det
innebär a att SKL Företag AB äger 50,8 procent av aktierna.

Sveriges Kommuner och Landsting äger samtliga aktier i SKL Företag AB. SKL
Företag AB är moderbolag i SKL:s bolagskoncern.

Bolagets verksamhet

Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla 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.

Föremålet för verksamheten är angivet i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får
ej bedriva ve rksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej
heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolaget ska i första hand ta fram gemensamma tjänster och lösningar till stöd för
digitalisering och verksamhe tsutveckling inom områden där marknaden inte
bedöms kunna tillgodose ägarnas behov och intressen. Bolaget ska så långt
möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden.

Beslut som fattats av ägarrådet återfinns i bilaga.

Bolagets styrn ing

Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i b olaget ett
intresse bolag till SKL Företag. Syftet med att övriga p arter givits tillfälle att vara
(eller i förekommande fall, bli) aktieägare är att tillförsäkra deltagande
kommuner, l andsting och r egioner ett avgörande inflytande över b olagets
strategiska mål och viktiga beslut. I aktieägaravtal har införts bestämmelser om ett
ägarråd som ska utgöra det beslutsorgan i vilket samtliga p arter äger delta och
som beslutar om övergripande s trategiska frågor och bolagsstyrning.

Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett sådant s ätt att aktieägande kommuner,
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landsting och regioner kan utöva kontroll över bolaget motsvarande den som 
myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i huvudsak utföra 
verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll över) 
räkning. 
 
 
Verksamhetens finansiering 

Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och 7-8 
§§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen 
agera affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara 
självfinansierade.  
 
Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och aldrig 
till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning tillhandahålla 
tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare. 
 
Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan bidra till en 
effektivisering och utveckling av kommunernas, landstingens och regionernas 
verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och hög 
kvalitet.  
 

Strategier för koncernen 

Bolagen inom SKL-företagskoncernen ska skapa värde för SKL och dess 
medlemmar genom att stödja SKL:s verksamhetsidé: 

En fråga om demokrati. 

SKL är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner. Som 
arbetsgivar- och intresseorganisation driver vi deras frågor och erbjuder stöd och 
service. 

Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion. 

Vårt uppdrag är att ge kommuner, landsting och regioner bättre förutsättningar 
för lokalt och regionalt självstyre. Målet är att utveckla välfärden.  

Det är en fråga om demokrati. 
 
SKL:s verksamhet styrs ytterst av kongressens inriktningsdokument som 
innehåller ett antal inriktningsmål för respektive kongressperiod. Varje år beslutar 
styrelsen i SKL om en verksamhetsplan och budget. Koncernens bolag ska bidra 
till förbundets inriktning och målsättningar. 
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Koncerngemensamma riktlinjer 

Riktlinjer för Sveriges Kommuner och Landsting ska i möjligaste mån tillämpas i 
dotterbolagen. Följande riktlinjer ska ingå i ägardirektiv:  

SKL:s alkoholpolicy 

SKL:s policy om rökfri arbetstid.  

Ledande befattningshavare i dotterbolagen ska ha en uppsägningstid om minst 3 
månader.  

Styrelse- och vd-utvärdering ska genomföras vartannat år och resultatet ska 
rapporteras till styrelsen i SKL Företag AB.  

Dotterbolagen ska genomföra medarbetarundersökningar vartannat år.  

Vid nominering av styrelseledamöter samt ledande befattningshavare i bolagen, 
bör en jämn könsfördelning eftersträvas så att andelen män respektive kvinnor blir 
minst 40 procent. 

Bolagen inom koncernen ska aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor. Varje bolag ska 
ha en hållbarhetsredovisning.  
 

Styrelsen 

Styrelsen ska bestå av lägst 6 och högst 15 ledamöter inklusive ordföranden. 
Styrelseledamöterna föreslås av en valberedning vilken ska bestå av högst 7 
ledamöter. Valberedningens uppdrag är att till ägarmöte lägga fram förslag till 
styrelse, styrelseordförande samt arvoden till dessa.  

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter. 

Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. 

Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras 
på ett betryggande sätt. 

Styrelsen ska se till att SKL Företag AB:s tidplaner för ekonomisk- och 
verksamhetsmässig rapportering kan följas. 

Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I 
arbetsordningen ska det bl.a. anges hur ofta styrelsen ska sammanträda. 

Styrelsen ska i skriftlig instruktion ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och 
den verkställande direktören. 
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Verkställande direktör 

Styrelsen utser, i samråd med SKL Företag AB:s vd, en verkställande direktör för 
bolaget. 

Lön och övriga anställningsvillkor fastställs, i samråd med SKL Företag AB:s vd, 
av styrelsen. 

Styrelsen ska i en skriftlig vd-instruktion ange ansvar och befogenheter för vd. 

Om vd ska skiljas från sina uppgifter, ska samråd ske med SKL Företag AB:s vd. 
 

Bolagets utveckling 

Styrelsen ska uppmärksamma bolagets långsiktiga utveckling och 
anpassningsförmåga till nya krav och förutsättningar. Detta ska beskrivas i 
bolagets affärsplan. 
 

Investeringar 

Bolagets behov av investeringar ska framgå av investeringsbudgeten. Beslut om 
större investeringar ska ske i samråd med SKL Företag AB:s vd. 
 

Ekonomiska krav 

Verksamheten i bolaget ska bedrivas på affärsmässiga grunder och bidra till 
medlemsnytta. Som ekonomiska mål gäller följande: 

Lönsamhetsmål – nettomarginal 

Nettomarginalen beräknas som resultatet efter finansiella poster i procent av 
rörelsens intäkter. 

Nettomarginalen ska under perioden 2017-2019 uppgå till minst 3 procent. 

Kapitalstrukturmål – soliditet 

Soliditet beräknas som eget kapital, inklusive obeskattade reserver exkl. skatt, 
dividerat med balansomslutningen. 

Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 15 procent. 
 

Utdelning 

Bolaget ska inte lämna utdelning. Uppkommen vinst ska återinvesteras i bolaget 
och långsiktigt förbättra bolagets soliditet.  
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Inera i korthet
Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma 
e-hälsoarbete. Våra tjänster används 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 säkerhets-
lösningar. Inera ansvarar också för den tekniska infrastruktur  
och arkitektur som är förutsättningen för de nationella  
e-hälsotjänsterna.

Inera är ett aktiebolag som ägs av landsting och regioner. 
Bolaget leds av en styrelse med två politiker från respektive 
hälso- och sjukvårdsregion. Vd ansvarar för verksamheten.

Vi har ett nära samarbete med eHälsomyndigheten, Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL), Socialdepartementet, 
Socialstyrelsen, journalsystemsleverantörer och övriga 
aktörer inom e-hälsoområdet.

Under 2015 var Ineras omsättning drygt 626 mkr  
och hade vid årets slut 121 anställda.
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Från vänster:  
Johan Assarsson, vd   
Anders Henriksson, 
styrelseordförande
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Utvecklingen inom e-hälsoområdet är verkligen en 
aktuell fråga för hälso- och sjukvården. Allt fler 
e-hälsolösningar är sammankopplade via Ineras 

tjänsteplattform. Allt fler digitala lösningar för hälso- 
och sjukvården planeras och införs. Detta kommer att ge 
patienter, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare 
bättre tjänster och verktyg för att nå och dela information 
mellan vårdgivare.

Vi har under året utvecklat vår koordinerande roll och 
framför allt drivit frågan om samordnad arkitektur och ny 
teknik. Den gemensamma IT-arkitekturen prövades med 
stor framgång när en ny version av Nationell patient   översikt 
utvecklades och infördes under 2015. All information till  
patientöversikten går via Ineras tjänsteplattform. Samma 
anslutningar används även för e-tjänsten Journalen. Journalen 
med patientens tillgång till sin egen journalinformation, 
breddinförs nu över hela landet och vi är övertygade om  
att det är en viktig del för patientmedverkan på riktigt. 

Besökssiffrorna för UMO och 1177 Vårdguiden blev 
högre än någonsin. Och konkret och lyckad samordning 
ser vi när alla vårdgivare via plattformen för stöd och 
behandling nu kan erbjuda internetbaserat stöd och 
behandling på ett säkert sätt, som ett komplement till 
traditionell kontakt. 

För att även kommunerna ska kunna dra nytta av 
våra tjänster fortsätter processen för att Inera ska bli ett 
bolag som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL), landsting, regioner och kommuner gemensam.  
På så sätt kan ännu bättre prioriteringar göras gemensamt 
för hela e-hälsoarbetet och lösningarna hänga ihop över 
vårdgivargränserna. 

Vi har tagit nästa steg i e-hälsoarbetet och fattade 
beslut under året att kunna erbjuda våra tjänster till  
kommersiella företag med vårdavtal på öppna marknaden. 
Tanken är att på så sätt kunna knyta ihop så stora delar 
som möjligt av hälso- och sjukvården i Sverige digitalt  
och att bidra till innovation och utveckling. 

Det vi ser är att tillsammans med andra skapar vi 
förutsättningarna och grunden till utveckling och rätt 
prioriteringar inom e-hälsa. Vårt uppdrag är engagerande 
och spännande. Vi ser optimistiskt fram emot 2016.

JOHAN ASSARSSON, VD  
ANDERS HENRIKSSON, ORDFÖRANDE

STYRELSEORDFÖRANDE & VD: 

2015 – ett fantastiskt  
e-hälsoår!
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Snart finns Journalen i hela landet och forskningen visar att en mer informerad 
och delaktig patient är bra för vården. Som patient kommer man till en början 
att nå helt olika information i Journalen beroende på var i landet man har fått 
vård. Målet framåt är att vårdgivare enas kring vad patienten kan läsa.

Införande som ger patienter tillgång till 
sin journal via nätet har pågått hela året 
över hela landet. Under 2016 kommer alla 

landsting och regioner att göra det möjligt för 
patienter att läsa sin journal via nätet. Studier 
av införandet visar att en mer informerad och 
delaktig patient i förlängningen är bra för 
vården och ökar vårdkvaliteten. 

En av DOMEs projektledare, Rose-Mharie  
Åhlfeldt, som är docent i Informationsteknologi 
inom området informationssäkerhet på Hög-
skolan, i Skövde berättar om arbetet i DOME-
projektet och om hur hon började arbeta med 
dessa frågor.

Patientens perspektiv
Redan tidigt i karriären blev Rose-Mharie 
intresserad av patienterna och deras perspektiv 
i vården. Hon noterade hur informationsflödet 
inte följer patienten i vårdkedjan och hur 
patienten inte har tillgång till sin egen infor-
mation. Patienten vet inte mycket om sin egen 
vård. Undermålig information leder till brister 
i patientsäkerhet och respektfullhet. Patienten 
kommer i kläm, informationen faller bort och 
patienten får vänta. När man skapar systemen 
behöver man tänka i processer utifrån patien-
tens perspektiv.

Svårt få helhetsbild
Nu pågår införande nationellt av möjligheten 
att läsa journalen via nätet, men fortfarande 
kommer det vara svårt för patienten att få en 
helhetsbild av sin information då olika regler 
gäller för olika landsting och regioner. Det 
som visas eller inte visas i Journalen beror 

på var vården ägt rum, vilket innebär att den 
information patienten ser kan skilja sig mellan 
olika vårdgivare och landsting.

– Det är med andra ord inte patientens behov  
av information som är i fokus utan var patien-
ten bor som bestämmer vilken information 
patienten kan ta del av. Det är väldigt långt 
kvar innan vi har patientens behov i fokus, 
anser Rose-Mharie Åhlfeldt.

Patienten känner trygghet  
av möjligheten
När journalen via nätet infördes i Uppsala var 
farhågorna att patienten skulle ställa många 
frågor till vården mellan mötena, men så har 
det inte blivit enligt patienterna. I en studie 
riktad specifikt till cancerpatienter läser de 
snarare på i lugn och ro, samlar sina frågor och 
bearbetar dem inför det planerade mötet.

Delaktiga patienter förändrar 
och förbättrar vården

FAKTA:
• Man når Journalen 

via 1177 Vård-
guidens e-tjänster

• Användare loggar in 
med e-legitimation 

• Över 400 000 per-
soner har ett konto 

• Under 2015 är  
den införd hos:  
- Uppsala 
- Skåne 
- Västmanland 
- Jönköping 
- Kalmar 
- Östergötland 
- Halland 
- Kronoberg 
- Västerbotten

• Under 2016 kommer 
alla landsting och 
regioner erbjuda 
Journalen

• DOME är ett VIN-
NOVA-finansierat 
samarbetsprojekt 
mellan Lunds Uni-
versitet, Högskolan i 
Skövde, Örebro Uni-
versitet och Uppsala 
universitet.

Rose-Mharie
Åhlfeldt
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Förstår innehållet i informationen
Det forskarna även tagit upp i studien var 
den förväntade oro som fanns från vården 
om att patienten inte skulle förstå innehållet 
i sin journal, men det upplever de att de gör i 
stor utsträckning. Patienten har ju ofta först 
fått informationen muntligt och när de sedan 
läser och upptäcker något uttryck/ord de inte 
förstår, tar de reda på det själva. I studierna 
har man inte sett att patienter skulle lida av att 
ta del av information.

Aktivt val att läsa eller inte
Patienterna vet att vårdpersonalen är stressad 
och har ont om tid, så de avvaktar och tar med 
sig sina frågor till nästa besök. Vissa väljer 
aktivt att inte läsa, eller väntar med att läsa. 
Men de gör det som en aktiv handling och 
tycker inte att möjligheten att läsa borde tas 
bort, utan är nöjda med att kunna välja.

Förväntar sig hög säkerhetsnivå
När det gäller integritet och säkerhet förväntar 
sig patienterna att det är säkert och att syste-
met håller en hög säkerhetsnivå. Dessutom 
använder inte patienterna ofta möjligheten 
att dela sin journal med någon man utsett 
till ombud. Däremot kan de läsa eller visa 
journalen tillsammans med någon närstående.

Murbräcka till något större
Landsting och regioner som erbjuder  
tjänsten Journalen har gjort olika bedöm-
ningar för hur och när patienten kan ta del  
av journal informationen. Daniel Forslund,  
är innovationslandstingsråd i Stockholms 
läns landsting och ledamot i Ineras styrelse, 
berättar om sin syn på möjligheterna med 
journalen via nätet och regelverket.

– Möjligheten att läsa sin journal via nätet 
kommer att påverka hälso- och sjukvården 
mycket mer än vi tror. Just att få tillgång till 
sin journal via nätet kan kännas smalt, men  
det är en murbräcka till något mycket större. 
Det öppnar upp för dialog, ger praktiska 
verktyg för en mer informerad patient och 
driver fram en mer personcentrerad vård.  
En ny användning av information om vård  
och hälsa kommer leda till förändringar  
som vi inte ens kan överblicka idag, säger 
Daniel Forslund.

I december beslutade 
Stockholms läns landsting 
att påbörja införandet av 
e-tjänsten Journalen och det 
kommer bli obligatoriskt att 
ansluta sig för alla vårdgivare 
med landstingsavtal. Nu 
pågår arbete med att ta fram 
regelverket och göra tekniska 
anpassningar. Detta ska vara 
klart direkt efter sommaren 
så att tjänsten kan lanseras 
under hösten 2016.

Regelverket måste 
bygga på nationell 
kunskap
– Vi kommer såklart att diskutera regelverk 
och införande med professionen, men det är 
ett politiskt beslut i botten. Det finns mycket 
erfarenhet från andra landsting och regioner 
som underlättar vårt införande.

Idag kan en patient nå helt olika informa-
tion i Journalen – beroende på var i landet man 
har fått vård. Vad är viktigast att ta tag i kring 
regelverk tycker du?

– Jag tycker man som patient har rätt att 
kräva lika behandling i alla landsting och 
regioner. Det är en märklig ordning när 
landsting och regioner ger helt olika möjlig-
heter för sina invånare att nå sin information. 
Det finns ingen logik i det. Skyddsvärdet för 
en patient kan inte vara större hos ett landsting 
eller region än hos något annat.

Gränser är bara streck på kartan
– vi måste enas om regelverket
Läkarförbundet, Vårdförbundet och sjuk-
vårdshuvudmännen behöver samla sig och 
komma överens. Det finns ingen medicinsk 
anledning att ha olika. Gränser mellan lands-
ting och regioner är ju bara streck på kartan! 
Det är inte rimligt att man som patient kan 
nå helt olika innehåll vid helt olika tillfällen, 
beroende på var man har fått vård.

Målet är att nå full enhetlighet, men som 
ett första steg borde vi komma överens om en 
gemensam lägstanivå för vilken information 
som alltid ska finnas tillgänglig. Det måste vi 
kunna enas om!

Under 2016 
pågår ett arbete 
för att ta fram 
ett nytt natio-
nellt regelverk.

Daniel 
Forslund
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Den 8 december 2015, genomfördes en lyckad driftsättning av en ny version  
av Nationell patientöversikt (NPÖ). Den nya versionen bygger på modern  
teknik och därför finns det goda möjligheter till en fortsatt utveckling  
av innehåll och funktionalitet.

Den 8 december 2015, genomfördes 
en lyckad driftsättning av en ny version av 
Nationell patientöversikt (NPÖ). Den nya 
versionen bygger på modern teknik och det 
finns därför goda möjligheter till en fortsatt 
utveckling av innehåll och funktionalitet.

Den stora förbättringen av NPÖ har skett 
i tekniken även om utseendet och användar-
vänligheten också har utvecklats.

– Den nya versionen innehåller en hel del 
förbättringar som gör att användarna på ett 
enklare sätt kan hitta rätt information i NPÖ. 
Med den nya versionen kommer också möj-
ligheten att redan nu ta del av ny information, 
som exempelvis genomförda vaccinationer, 
säger Ingela Jägerstedt-Larsson, ordförande i 
förvaltningsgruppen för NPÖ.

Nationell patientöversikt gör det möjligt 
för behörig vårdpersonal att med patientens 
samtycke ta del av journalinformation som 
registrerats hos andra landsting, kommuner 
eller privata vårdgivare. Att få tillgång till en 
heltäckande bild av tidigare dokumentation är 
viktigt för att personal i vård och omsorg ska 
kunna fatta rätt beslut och utöva en god vård. 

Statistiken i den här artikeln, visar hur 
många användare NPÖ har haft nationellt över 
hela landet och hur stort antal patienter de sökt 
information om per månad.

 
Under 2009 började Örebro med NPÖ 
och de var först. Redan från start var verksam-
heterna med i diskussionerna och påverkade 
innehållet och prioriteringar för vad NPÖ 
skulle innehålla.

– En av fördelarna med att vara först var 
just det att kunna påverka innehållet. Vi tänkte 
säkert på självklara saker, men det var bra 
att verksamheterna fick vara med i diskus-
sionerna och prioriteringarna. Samtidigt var 
det ju lite svårt också eftersom systemet var 
så tomt, vi var de enda på plats. Som att vara 
först med telefon, det fanns ingen att ringa till, 
berättar Karin Rydberg, tjänsteansvarig. 

Användningen är hög i Örebro och NPÖ 
är en självklar del av arbetet och ger stor nytta 
just för att tjänsten har så mycket information 
som behövs för att göra en bra planering och 
bedömning med patienterna. Kommunerna är 
de största användarna och använder tjänsten 

Nationell patientöversikt 
– en av de viktigaste  
nationella e-tjänsterna

FAKTA:
• Det är nu möjligt ta 

del av vaccinationer 
i NPÖ

• All information till 
NPÖ går via Ineras 
tjänsteplattform

• Antalet användare 
ökar stadigt

• Alla landsting och 
regioner och 10 
kommuner visar  
sin information 

• Cirka 230 kommuner 
kan läsa journal-
information
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framför allt för att ta del av dokumen-
tation från sjukvården, för patienter i 
omsorg och hemsjukvård.

 – I mitt yrke som sjuksköterska kan 
jag hämta värdefull information som jag 
behöver för att göra rätt bedömning och 
jag kan snabbt komma åt den. Det gör att 
jag kan planera bättre. Vi var tidiga med 
att använda NPÖ och det beror nog på att 
vi är lite framåt men också på att vi har 
haft en chef som tidigt förstod nyttan. 
Det gäller att komma över tröskeln 
och våga förändra sitt arbetssätt, säger 
Annalena Lönnqvist, sjuksköterska, 
Askerund hemsjukvård.

NPÖ har funnits sedan länge och är 
en av de viktigaste nationella e-hälso-
tjänsterna. Den nya versionen bygger på 
Ineras tjänsteplattform, som integrerar 
Sveriges vårdsystem och hanterar jour-
nalinformationen på ett strukturerat och 
enhetligt sätt. Nu när den nya versionen 
är lanserad finns goda förutsättningar att 
fortsätta arbetet med att fylla NPÖ med 
innehåll och öka kännedomen, använd-
ningen och nyttan av tjänsten.
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1177 Vårdguiden och UMO (ungdomsmottagningen på nätet) har en positiv  
utveckling i såväl kännedom och antal besök som nöjdhet. Landstingen och 
regionernas gemensamma satsningar ligger bakom framgången, liksom  
tillkomsten av nya uppmärksammade e-tjänster.

Under året har ett första steg tagits 
för att koppla ihop de öppna och 
inloggade tjänsterna genom att lyfta 

in e-tjänsterna som en tydlig del av 1177 
Vårdguiden och ta bort namnet och varumärket 
Mina vårdkontakter, något som också syns i 
ökat antal besök.

– Särskilt positivt för hela 1177 Vårdguiden 
2015 är den 30-procentiga ökningen av 
ärenden inom e-tjänsterna. 88 procent 
uppger att de följer råden när de ringt 1177 
Vårdguiden på telefon och förbättringen av 
driftsäkerheten för telefoni plattformen, säger 
Kim Nordlander, chef för 1177 Vårdguiden 
och UMO inom Stockholms läns landsting 
som har det nationella utföraruppdraget.

Införandet av Journal på nätet runt om i 
landet har gett uppmärksamhet åt e-tjänsterna 
bland annat genom medier, och säkert bidragit 
till ökat antal inloggningar. Även den nya 
plattformen Stöd och behandling, som är 
ett verktyg för vårdgivare att erbjuda stöd, 
utbildnings- och behandlingsprogram över 
nätet, förväntas öka intresset för e-tjänsterna 
på ett liknande sätt. Användningen har 

kommit igång och väntas öka kraftigt under  
de närmaste åren.

1177.se utökades också med flera nya 
teman – Patientlagen och Våga berätta, med 
information för barn om psykisk hälsa. Våga 
berätta innehåller även information om barns  
rättigheter enligt Barnkonventionen, Patient-
lagen och rättigheter när någon i familjen är  
sjuk. Även ett nytt tema för vårdpersonal har  
tagits fram för att ge råd om hur 1177 Vård - 
guiden kan användas i kontakten med invånarna.

I februari driftsattes en helt ny version 
av UMO.se med ny form och mobilanpassning 
som möjliggör att all information är tillgänglig 
i alla typer av enheter på samma sätt. Den 
nya formen bottnar i UMO:s verksamhetsidé 
om att vara en aktuell, levande och trovärdig 
digital kontaktyta för unga som söker infor-
mation och dialog om sex, hälsa och relationer.

– Att lyfta ungas egna erfarenheter är 
en trovärdighetsfaktor. Ungas perspektiv 
har, som alltid i arbetet med UMO.se, tagits 
till vara i utvecklingen av den nya formen. 
Användartester har genomförts med unga i 
olika åldrar och 
med olika förut-
sättningar att ta till 
sig information. 
Vi har även gjort 
enkäter och följt 
upp trender i ungas 
webbanvändning. 
Allt för att skapa 
en lättanvänd och 

1177 Vårdguiden och UMO  
– i allmänhetens tjänst

Kim Nordlander

Åsa Sandler

SAMMAN-
FATTNING 
NKI 2015:
TJÄNST NKI
Klamydia- 
provtagnings- 
tjänsten i 1177  
Vårdguidens  
e-tjänster 91

1177 Vårdguiden  
på telefon 84

UMO.se 81

1177.se 80

1177 Vårdguidens 
e-tjänster 72

NKI = Nöjd Kund Index

Riktmärken för NKI
<55  Inte nöjd
55–74  Nöjd
>74  Mycket nöjd

Källa: SCB Medborgar-
undersökning 2014

Det är Stockholms 
läns landsting som  
har det nationella 
utföraruppdraget  
för 1177 Vårdguiden 
och UMO.
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lockande webbplats för de allra viktigaste 
frågorna, säger Åsa Sandler, produktions-
ledare på UMO:s redaktion.

Starka varumärken och ökad 
användning
Satsningarna som landsting och regioner 
gör i att bygga erbjudanden till invånare via 
välkända varumärken är mycket framgångsrik. 
Varumärkesundersökningarna visar att känne - 
domen om UMO ligger på 79 procent i mål - 
gruppen. Och kännedomen om 1177 Vårdguiden 
ligger på hela 89 procent. 

Tjänsterna har haft en positiv utveckling 
vad gäller kännedom, användning och nöjdhet 
under de senaste åren: Invånarnas användning 
av 1177 Vårdguidens e-tjänster har ökat både 
i antal individer, inloggningar och ärenden. 
Drygt 65 000 nya användare har tillkommit 
under året. Antalet anslutna vårdenheter har 
också ökat med omkring 9 procent. Antalet 
besök på 1177.se samt umo.se fortsätter öka.  
1177 Vårdguiden på telefon ligger på en  
stabil nivå. 

Införandet av Stöd och behandling
En av de större händelserna under året är att 
1177 Vårdguiden i mars utökades med en helt 
ny nationell tjänst och platt f orm, Stöd och 
behandling. Exempel på användning via nätet 
är behandling mot ångest och depression, 
smärta, tinnitus och screening vid alkohol-  

och drogproblem. Tjänsten kan också användas 
för att bygga program och utbildningar som 
stöd för patientens egen vård och omsorg, men 
även program som stöder vårdprocesserna för 
bättre interaktion mellan vård och patienter för 
att främja delaktighet och öka tillgängligheten.

Utvecklar strategier för  
införanden och utbildning 
Arbetet med att ta fram en ny generell 
införande strategi och modell för införande-
program som stödjer breddinföranden blev 
klart under första kvartalet 2015. 

– Den strategin och modellen tillämpar vi 
nu i införandet av Stöd och behandling och det 
upplever vi som en stort steg framåt, berättar 
Eva Lindholm, ansvarig för införande av 
e-tjänster inom 1177 Vårdguiden.

– Införandeprogrammet för Stöd och 
behandling riktar sig till projektledare, 
kommunikatörer, vårdgivaradministratörer,  
designers, utgivare, behandlare och verk - 
samhetsutvecklare, fortsätter hon. Programmet 
erbjuder bland annat utbildning i Designer-
verktyget, utbyte av gemensam information 
om erfarenheter landstingen emellan – och 
genomgång av juridiska frågeställningar, 
såsom upphovsrätt, upphandling, riskanalys 
och avvikelsehantering med utgångspunkt 
i att Stöd och behandling är ett Nationellt 
Medicinskt Informationssystem (NMI).

UNDER ÅRET HAR 
WEBBPLATSERNA  
VUNNIT ETT ANTAL 
PRISER: 

Web Service Award  
till 1177 Vårdguiden  
på webben, priset  
som Sveriges bästa  
responsiva webbplats
Motivering: ”1177 Vård
guiden lyckas leverera all den 
information som användaren 
kan tänkas behöva i sin mobil. 
Det är enkelt att hitta rätt 
och användarna tar enkelt 
del av den information som 
eftersöks. Man har arbetat 
hårt med användarvänlig
heten, vilket verkligen har 
lönat sig.”

Web Service Award 
till UMO, priset  
som bästa sajt för 
samhällsinformation 
– med högsta betyg  
i tävlingens historia!
Motivering: ”Man har 
lyckats med det svåra  
uppdraget att nå en kräsen 
målgrupp genom att använda 
rätt tonalitet och tilltal. Med 
smarta funktioner har man 
uppnått fantastiska betyg 
i användarvänlighet och 
design.”

Svenska publishing-
priset till UMO  
i kategorin digitala 
läromedel.
Motivering: ”För en sajt 
med perfekt användar
perspektiv och uttömmande, 
sakliga svar.”

Servicedesk forum  
awards 2015, bransch- 
priset för ”Årets 
Servicedesk Manager 
2015” gick till Camilla 
Widmark, Support- 
ansvarig på Invånar-
tjänster.
Motivering: “Hon såg tidigt 
helhetsbilden och var noga 
med att både verktyg och 
processer implementerades 
parallellt för att projektet 
skulle bli så lyckat som 
möjligt”.
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1177 Vårdguiden och UMO har tillsammans  
ca 100 miljoner kontakter med invånarna om året.

ANVÄNDNING 2015
FÖRÄNDRING 2015  
I JÄMFÖRELSE MED 2014
De mätningar som genomförs visar att invånarna  
är mycket nöjda med tjänsterna.
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Statistiktjänsten har sedan två år gett möjlighet för landsting och regioner  
att följa utvecklingen av sjukskrivningsmönster för sina vårdverksamheter.  
Under 2015 öppnades en publik del av tjänsten, där även allmänheten  
kan få en bild över sjukskrivningsmönster i landet.

– I Statistiktjänsten kan alla invånare i Sverige nu 
följa bland annat hur många kvinnor respektive män 
som är sjukskrivna och hur andelen är fördelad per 
landsting/region. Det finns även fakta för fördelning av 
sjukskrivningar bland åldrar, hur länge de är sjukskrivna 
och för vad. Fortfarande saknas statistik i Statistiktjänsten 
från några landsting, men de kommer att anslutas under 
2016, säger Anders Glennhage, tjänsteansvarig för 
Statistiktjänsten på Inera.

Målet med Statistiktjänsten är att göra uppföljning 
av sjukskrivning på lokal, regional och nationell nivå möjlig.  
Tjänsten ger möjlighet att se hur hälso- och sjukvården 
arbetar med sjukskrivning, bland annat avseende könsupp-
delad statistik. Målgruppen är bred, potentiella användare 
är bland andra verksamhetschefer, processledare och verk-
samhetsutvecklare. Statistik på vårdgivar- och vårdenhets nivå 
är endast nåbar via kommunikationsnätet Sjunet, för hälso-  
och sjukvårdspersonal med särskild behörighet och 
SITHS-kort.

– Landstingen har behov av att följa upp egna vård-
enheter, men även privata enheter som ingår i respektive 
landsting via avtal. Eftersom det idag inte finns någon 
nationell källa över avtal har Inera valt att under 2015 
utveckla en lösning som innebär att landstingen själva 
rapporterar in vilka enheter som ingår i landstinget och 
som man vill följa upp, berättar Anders Glennhage.

Lösningen har utformats så att sekretessreglerad  
information inte utlämnas från de privata enheterna  
till landstingen, all statistik presenteras med tröskel- 
värden för att undvika att  
identiteter röjs.

Nu kan alla hålla koll 
på hur sjuka vi är

Anders Glennhage
FÖRDELNINGEN  
MELLAN KÖN:

63% 37%
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Under 2015 har SITHS Förvaltningsgrupp tillsammans med SITHS-anslutna  
organisationer arbetat hårt med att byta ut gamla certifikat på SITHS-kort.  
Gamla certifikat, som utfärdats med SITHS CA v3, upphörde att gälla den  
28 november 2015 och behövde därför ersättas med SITHS CA v1. 

Konsekvensen – om utbytet inte skedde i tid – skulle  
bli att personer med gamla certifikat inte skulle 
kunna använda sitt SITHS-kort för elektronisk 

identifiering efter den 28 november. Totalt var det ungefär 
220 000 kort och certifikat som skulle bytas ut. Drygt 125 
000 användare skulle byta sitt certifikat och resten behövde 
få ett helt nytt SITHS-kort.

Förberedelser och planering
Hösten 2013 påbörjades förberedelserna inför bytet av  
kort och certifikat. Samtliga SITHS-anslutna organisa-
tioner informerades, ny funktionalitet för att underlätta 
utbytet planerades, och många organisationer började 
planera för hur deras eget utbyte skulle gå till. Trots att 
förberedelserna startade i god tid, var det inte förrän vid 
halvårsskiftet 2015 som arbetet kom igång på allvar.

Ny funktionalitet som underlättade
För att underlätta utbytet av kort och certifikat lanserade 
SITHS Förvaltningsgrupp i november 2014 ny funktionalitet 
i SITHS Admin, som gjorde det möjligt att ta reda på vilka 
kort och certifikat som behövde bytas inom respektive 
organisation. I maj 2015 kom ytterligare funktionalitet som 
gjorde det möjligt att utfärda nya certifikat till befintliga 
kort till många personer samtidigt.

– Den nya funktionaliteten uppskattades mycket av 
verksamheterna som skulle arbeta med utbytet, berättar 
Kerstin Arvedson, tjänsteansvarig för SITHS. De upplevde 
att verktyget var enkelt att använda och under lättade 
arbetet med utbytet.

Utbyte av certifikat – tillhör också en vardag
Trots att det var enormt många kort och certifikat som 
skulle bytas på en gång, så tillhör utbyte av kort certifikat 
den vanliga rutinen, som är ett löpande arbete för SITHS. 
Ett SITHS-kort och SITHS-certifikat är som regel giltigt  
i fem år, och ska av säkerhet- och kvalitetsskäl alltid bytas 
efter denna tid. Det som krånglade till det denna gång, var  

att själva korten var giltiga längre än själva SITHS CA v3  
certifikaten, som hade en kortare livslängd än normalt. 
Detta medförde att hanteringen av antal byten blev större 
och mer komplex än vad det vanligtvis är.

– Att något sådant händer igen måste vi undvika, säger 
Kerstin Arvedson. Det var en stor påfrestning för alla 
berörda – anslutna organisationer, SITHS Förvaltning och 
Nationell kundservice.

Resultat över förväntan
Trots att de flesta organisationerna kom igång relativt 
sent med sitt utbyte, blev resultatet över förväntan. Efter 
”den stora dagen” var det hur lugnt som helst. I stort sett 
fungerade allt som vanligt för användarna. Fantastiskt 
roligt! Och vi vill återigen tacka alla SITHS-anslutna 
organisationer för ett mycket bra arbete.

– Gott samarbete, anpassat IT-stöd, samt tydlig och 
kontinuerlig kommunikation, gjorde att vi nådde ett lyckat 
resultat, säger Kerstin Arvedson. Det är vi jätteglada för!

Lyckat byte av SITHS-certifikat
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Hittills har i stort sett bara Ineras
ägare, landsting och regioner, haft
möjlighet att köpa tjänster från Inera.

Men efter en juridisk utredning fattade Ineras
styrelse beslutet att anslutning till exempelvis
tjänsteplattformen, eller andra av Ineras
tjänster, också ska kunna erbjudas direkt till
kommersiella företag.

Syftet är att stimulera utvecklingen inom
e-hälsa, så att marknadsaktörer kan använda
Ineras tjänster för att ta fram nya, innovativa
applikationer och funktioner för patienter och
invånare eller medarbetare i vård och omsorg.

Förhoppningen är att marknaden ska bidra
till att utbudet av tjänster ökar snabbare, så att
patienter får större möjligheter till självservice
och delaktighet i vården, och vårdpersonal får
effektiva verktyg.

Ingen information kommer att släppas ut
från vårdsystemen via tjänsteplattformen om
inte de vårdgivare som äger informationen
har avtalat om detta. Inera kommer dessutom
att kräva att få certi era tjänster som ansluts
till plattformen. Allt för att hålla en hög
säkerhet och kvalitet i hanteringen av känslig
information.

Flera leverantörer erbjuder tjänster till
Inera och många av dem ligger långt fram när
det gäller innovativa lösningar för vård och
omsorg, och både vårdgivare och patienter
har stor nytta av att deras tjänster kan utbyta
information med alla vårdsystem som anslutits
till tjänsteplattformen. De möjligheter som
tjänsteplattformen ger är en mycket viktig
pusselbit för att öka samverkan mellan det
offentliga och privata aktörer på området.

I n eras tjän ster öppn a
för kom m ersi el l a företag

Inera har tagit nästa steg i e-hälsoarbetet och erbjuder sina tjänster
till kommersiella företag på öppna marknaden. Avsikten är att bidra
till innovation och utveckling. Möjligheten kommer göra Inera till ett
nav för hela Sveriges vårdinformation, och leda till en positiv utveckling
för både patienter och vårdpersonal.

INERAS MARKNAD ENLIGT NY POLICY

Regioner
och

landsting
_

Hälso- och
sjukvård

Kommuner
_

Hälso- och
sjukvård

Privata
utförade

_
med avtal

Övriga

Statliga
Myndigheter

_
som

bedriver
hälso- och
sjukvård

_
med behov av
informations -

utbyte
_

som utöver
tillsyn &

uppföljning

Invånare
_

Hälso- och
sjukvård

Leverantörer till hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård
Tandvård
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Informationen som visas i Vården i siffror hämtas 
från nationella kvalitetsregister och andra register 
och databaser som innehåller kvalitativa mått av 

olika slag. Vården i siffror har sitt ursprung i den tryckta 
upplagan ”Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård”,  
som nu gjorts om och istället visar all data i digital form. 

Nu öppen för alla
Under 2015 har Vården i siffror utökats med ny data, 
som till exempel hjärtsjukvård, intensivvård, psykiatrisk 
vård, habilitering, reumatisk sjukvård, väntetider i vår-
den, patientsäkerhet, överlevnad vid cancersjukdomar,  
minskning av övervikt efter obesitaskirurgi, med mera. 
Dessutom har ett arbete pågått med att visualisera 
indikatorer i nationella rapporter  
som skapar överblick över olika sjukdomsområden. 

Ett stort arbete har också gjorts med att öppna upp 
webbplatsen för allmänheten. Sedan december 2015 är 
Vården i siffror tillgänglig för alla som är intresserade av 
hur svensk hälso- och sjukvård utförs och dess resultat. 
Tidigare krävdes inloggning med SITHS-kort.

Viktig källa som förbättrar vården
Syftet med Vården i siffror är att skapa dialog om resultat  
och kvalitet mellan och inom olika ledningsnivåer hos 
vårdgivare. Ökad kvalitet genom förbättringsarbete och 
mer jämlik vård är önskvärda effekter. Syftet är också 
att göra hälso- och sjukvårdsstatistik tillgänglig för både 
invånare och vårdpersonalen, för att ge inspiration och 
skapa nya kontaktytor för erfarenhetsutbyte. Målet med 
Vården i siffror, är att webbplatsen ska vara sam lings-
platsen för all statistik av mått och resultat i vården. 

Vården i siffror
Vården i siffror är en webbplats som visar en mängd olika mått  
och resultat inom svensk hälso- och sjukvård. Det kan till exempel  
handla om utfallet av en viss typ av behandling, hur lång väntetiden  
är för att få en viss typ av vård, eller hur många som fått en viss typ  
av behandling.
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Syfte med detta projekt är att ta ett större grepp 
kring alla led i Ineras affär, och skapa bättre 
förutsättningar för en effektivare leverans. Målet 

med projektet är att Inera ska uppfattas som en profes-
sionell organisation, som på ett effektivt sätt levererar 
efterfrågade tjänster. I slutändan ska detta resultera i 
nöjdare kunder.

– Det är härligt att se all den energi och kreativitet som 
finns bland alla medarbetare som deltar i projektet, säger 
Rolf Åström som är projektledare. Utgångspunkten för 
hela projektet är alla synpunkter vid fått vid landstings-
besök, via ärenden som Nationell kundservice hanterat, 
och vid andra kontakter vi haft med kund. Detta har gett 
oss en hyfsat bra bild över vad kunder förväntar sig av 
oss, och det vill vi leva upp till. Förhoppningen är att Inera 
ska bli en ännu bättre samarbetspartner, som förenklar 
vardagen för alla som vill använda, förstå och hantera våra 
tjänster. Vi kommer inte att vara nöjda, förrän våra kunder 
är nöjda, lovar Rolf.

Sömlös hantering mellan delområden
Inom projektet Kundfokuserade processer och stöd - 
system ingår tio delområden, vars uppgifter ska sam -
ordnas och koordineras med varandra. Gemensamt  
för alla delområden är att de styrs mot samma mål  
– kundens nytta och behov.

Delområden
De delområden projektet omfattar är; 
• En ny version av Inera.se. Kund, som ska ta fram  

interna processer för ett bättre kundmöte. 
• Affär, som ska skapa tydlighet kring avtal och 

prismodeller. 
• Processer och roller, där dessa ska beskrivas 

övergripande. 
• Planer, som ska identifiera vilka planer Inera och  

kunder behöver använda och ta fram. 
• Systemintegration, ansvarar för att alla tekniska  

kopplingar mellan system fungerar. 
• Leverans, ska ta fram en leveransprocess som fungerar 

för våra kunder. 
• Support, arbetar med att ta hem all support till Inera  

och skapa en nationell kundservice. 
• Uppföljning, ska se över intern och externt behov av 

statistik och annan uppföljning. 
• Ekonomi, tar fram stödsystem och ska införa 

e-fakturering. 

Nytt projekt  
för nöjdare  
kunder
Inera driver internt ett projekt 
som syftar till att vi ska bli en mer 
kundanpassad och professionell 
leverantör av nationella tjänster, 
projektet Kundfokuserade  
processer och stödsystem. Rolf Åström
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Ineras kärnkompetens utgörs av 
styrning, ledning och koordinering, samt 
kravställning och förankring i samverkan 
med våra ägare och kunder. Viktiga funk-
tioner är även strategisk arkitekturstyrning, 
kundservice och kommunikationsverksamhet. 
Beredningsprocessen av ärenden och nya 
uppdrag via programråd, beredningsgrupp 
och styrelse är etablerad och fungerar bra.

Styrelsen består av två politiker från 
respektive hälso- och sjukvårdsregion, en från 
den styrande majoriteten och en från opposi-
tionen. De beslutar om övergripande planer 
och strategi för verksamheten. I deras ansvar 
är att bereda ärenden och få rekommendationer 
från sina respektive huvudmän i viktiga frågor.

Beredningsgruppen bereder ärenden  
till styrelsen. De har ansvar för att berätta  
för och stämma av med sina huvudmän om  
de prioriteringar som Inera gör.

Programrådet är Ineras kanal mot lands-
ting och regioner för förankring, dialog och 
samverkan kring de gemensamma, nationella 
tjänsterna inom e-hälsa.

Programrådet deltar i beredningen av de 
ärenden och uppdragsförslag som kommer 
in till Inera och medverkar till att ta fram en 
verksamhetsplan. Det är sammanhållande för 
landsting och regioners planer för anslutning 
till tjänster. De medverkar till att säkerställa 
deltagande med strategisk verksamhets-, 
kommunikations- och it-kompetens i förvalt-
ning- och projektstyrgrupper. Rådet ansvarar 
för att samverkan sker med ledningsnätverken, 
det vill säga hälso- och sjukvårdsdirektörer 
(HSD), informationsdirektörer (ID), IT- direk-
törer (SLIT), samt ekonomidirektörer och de 
kommunala chefsnätverken. Programrådet är 
också rådgivande till beredningsgruppen.

Det är Vd som ansvarar för att Ineras 
verksamhet sker enligt styrelsens riktlinjer. 
Till sitt stöd har vd en ledningsgrupp som 
består av avdelningschefer och enhetschefer.

Ineras kärnkompetens, 
styrning och ledning

DET FINNS CIRKA  
25 FÖRVALTNINGS-
GRUPPER med 
representanter från 
landsting, regioner, 
kommuner och privata 
vårdgivare för tjänster-
na hos Inera.

SVERIGES LANDSTING OCH REGIONER

STYRELSE

INERA

PROGRAMRÅD

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PRESIDIUM

BEREDNINGSGRUPP
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Tjänster och projekt
1177 Vårdguidens e-tjänster 
Genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster kan 
invånare i hela landet kontakta vården, utföra vårdärenden 
och läsa personlig information om sin vård på ett säkert 
sätt. Det kan till exempel handla om att boka tid, förnya 
recept, ta del av provsvar eller annan vårddokumentation 
och på andra sätt få stöd i sin vårdprocess. Under 2015  
har utförda ärenden ökat med 30 procent inom 1177 Vård-
guidens e-tjänster.

1177 Vårdguiden på telefon
1177 Vårdguiden på telefon är en nationell tjänst. Om man 
behöver sjukvårdsrådgivning kan man ringa 1177 dygnet 
runt, året om, var man än befinner sig i Sverige. 88 procent 
uppger att de följer råden när de ringer 1177 Vårdguiden  
på telefon. 

Rådgivningsstödet webb
Rådgivningsstödet webb är ett stöd för legitimerad 
vårdpersonal, framför allt sjuksköterskor, att bedöma vård-
behov. Merparten av landstingen och regionerna använder 
Rådgivningsstödet webb inom primär- och öppenvården.

1177 Vårdguiden på webben 
1177 Vårdguiden på webben är landstingens och regionernas 
gemensamma tjänst till allmänheten för råd om vård på 
webb. Webbplatsens innehåll produceras av vårdpersonal 
och bearbetas både av en nationell redaktion och av 
regionala redaktioner/redaktörer. 1177.se anpassas auto-
matiskt beroende på var man bor och man kan få nyheter, 
information och länkar till de e-tjänster som är aktuella i 
det egna landstinget eller regionen. En av de större händel-
serna under året är att 1177 Vårdguiden utökades med en 
helt ny nationell tjänst och plattform, Stöd och behandling. 
1177 Vårdguiden har under året fått ett flertal utmärkelser.

Hjälplinjen
Nationella hjälplinjen erbjuder kostnadsfri psykologisk 
hjälp och vänder sig till människor som är i psykisk kris 
eller i andra svåra livssituationer. Man kan kontakta 
Nationella hjälplinjen för egen del eller om man är orolig 

för någon närstående. Både den som kontaktar Hjälplinjen 
och den som svarar är helt anonyma. Hjälplinjen besvarar 
cirka 13 000 samtal per år. De vanligaste orsakerna till 
kontakt är i nämnd ordning; relationsproblem, oro för 
närstående, ångest, depression samt kris och självmord.

Journalen
Sedan 2015 är det Inera som förvaltar och utvecklar 
Journalen. Tjänsten gör det möjligt för invånarna att läsa 
journal information från hälso- och sjukvården via nätet. 

I november genomförde Inera en nationell konferens 
för att diskutera Journalen via nätet ur olika perspektiv. 
Omkring 120 personer deltog och deltagarna var före   - 
trädare för landsting, regioner och kommuner, vård-
professioner, myndigheter och leverantörer.

Utvärderingen visade att konferensen om Journalen  
via nätet var mycket uppskattad, men att man gärna vill  
ha mer tid för fortsatta diskussioner och Inera planerar 
därför för fler konferenser under 2016.

Vårdens intyg
20 landsting/regioner har infört Läkarintyg som gör det 
möjligt för läkare och handläggare att skicka läkarintyg 
och meddelande elektroniskt mellan hälso- och sjukvården 
och Försäkringskassan. 20 landsting/regioner har anslutit 
till nya tjänstekontrakt som gör det möjligt för invånare 
att själva hantera sina intyg via Mina intyg en e-tjänst som 
man når via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Den riktar sig 
till invånare där de kan hantera sina läkarintyg. Nu finns 
möjlighet att hantera två av Transportstyrelsens läkarintyg 
för högre körkortsbehörighet (Läkarintyg och Läkarintyg 
diabetes).

I de fall fråga/svar inte stöds av journalsystemet finns 
tilläggsapplikationen Webcert Fråga/Svar och nu stödjer 
Webcert även av Transportstyrelsens läkarintyg för högre 
körkortsbehörighet (Läkarintyg och Läkarintyg diabetes). 
Arbete pågår för att ge privata vårdgivare möjlighet att 
hantera intyg i Webcert. 

Under året har Statistiktjänsten för ordinerad sjukskriv-
ning lanserats. Det är en webbtjänst som gör det möjligt 
att följa upp och se samlad statistik för den i läkarintygen 
ordinerade sjukskrivningen. 
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Födelseanmälan gör det möjligt för förlossningskliniker att 
skicka födelseanmälan elektroniskt till Skatteverket och 
direkt få tillbaka ett personnummer till det nyfödda barnet. 
Tjugo landsting har infört tjänsten.

Projektet Intygstjänster har under 2015 fortsatt vidare-
utveckla intygstjänsterna. Inera AB fick i uppdrag från 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att fortsätta 
det nationella utvecklingsarbete som påbörjades i projektet 
Intygstjänster 2013 genom att under åren 2014-2015 
uppfylla samtliga delmål under sjukskrivningsmiljardens 
villkor 5 ”Utökat elektroniskt informationsbyte” samt 
tilläggsuppdraget ”Fördjupade medicinska utredningar”.

STÖD OCH BEHANDLING 
Tjänsten Stöd och behandling är en av 1177 Vårdguidens 
e-tjänster som möjliggör för landsting, regioner, kommuner 
och privata vårdgivare med vårdavtal att erbjuda invånare 
stöd- och behandlingsprogram via nätet. Några olika 
tillstånd som det finns program för är exempelvis ångest, 
depression och smärta. I tjänsten Stöd och behandling finns 
också ett elektroniskt verktyg för att kunna specialdesigna 
olika typer av stöd- och behandlingsprogram utifrån de 
behov den aktuella målgruppen har. Införandet pågår för 
fullt och i början av mars var 150 vårdenheter anslutna. 

UMO 
UMO.se är en nationell ungdomsmottagning på nätet där 
unga mellan 13 och 25 år kan hitta relevant, aktuell och 
kvalitetssäkrad information om sex, hälsa och relationer. 
På UMO.se finns texter, filmer, animationer, tester och 
illustrationer som ger unga kunskap och möjlighet att 
reflektera kring olika frågor som rör sex, hälsa och relatio-
ner. Förhoppningen är att unga på så vis får verktyg för 
att fatta egna väl grundade beslut som rör viktiga frågor 
i deras liv. Kännedomen i målgruppen är 79 procent och 
under året har webben helt anpassats för mobilen.

E-blankettjänsten
E-blankettjänsten är anpassade blanketter som berör 
olika verksamhetsområden, framför allt inom kommunal 
förvaltning. Under 2015 påbörjades arbetet med att moder-
nisera e-blankettjänsten. Formulären får nytt modernt 

utseende, men med samma innehåll som de nuvarande 
PDF-blanketterna, de får ett nytt tillgänglighetsanpassat 
format, kommer att kunna fyllas i på skärmen och sedan 
skrivas ut. Alla blanketter kommer även som PDF-er.

Samtliga gränssnitt är responsiva och anpassar 
utseendet utefter besökarens typ av enhet. Det innebär 
exempelvis att formulären fungerar lika bra i mobiltelefon 
eller läsplatta som i dator.

Eira och Socialtjänstbiblioteket
Via landstingssamarbetet Eira, får vårdens personal 
tillgång till internationella forskningsresultat via ett stort 
antal e-tidskrifter. De gemensamma licensavtalen omfattar 
all vårdpersonal i landets 21 landsting och regioner men 
ger även privata vårdgivare med landstingavtal rätt till 
åtkomst. Under året infördes bland annat proxy åtkomst  
till Eira Discovery för privata vårdföretag. 

Från årsskiftet 2015/2016 erbjuder Inera inte längre 
Socialtjänstbiblioteket och från och med januari 2016 
släcktes www.socialtjänstbiblioteket.se ned.

eKlient
En viktig del av arbetet med eKlient är att tillsammans 
med landsting och regioner ta fram standarder och sätta 
livscykelplaner för hur länge viktiga IT-komponenter 
ska användas. Detta underlättar både för till exempelvis 
landstingen och för samarbetsparter, som får en norm 
att förhålla sig till vid utveckling och framtagning av 
nya system och tjänster. Det underlättar också för andra 
nationella projekt, som får en samlad bild över hur till 
exempel landstingens IT-miljöer utvecklas över tid.

Elektronisk remiss
Elektronisk remiss skapar grunden för elektroniskt utbyte 
av remisser mellan vårdgivare inom det egna landstinget/
regionen samt utanför det egna landstinget/regionen. Det 
finns ännu ingen som använder Elektronisk remiss via den 
nationella tjänsteplattformen, men planering pågår inför 
det första införandet. 

Man har under året tagit fram en lösning för hantering 
av bilagor samt en informationsspecifikation för utbud. 
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Hjälpmedelstjänsten
Under 2015 togs all funktionalitet i drift för 
Hjälpmedelstjänsten. Hjälpmedelsleverantörer registrerar 
sina produkter, och information om dessa i tjänsten som 
hanterar en del av det totala utbudet i Nationell katalog för 
produkter och avtal som omfattar 660 000 artiklar, varav 
260 000 är ISO-klassificerade hjälpmedel. 

En planerad uppdatering i slutet av 2015 med förbätt-
ringar för tjänsten är framflyttad till början av 2016.

Infektionsverktyget
Syftet med Infektionsverktyget är att förebygga vård - 
relaterade infektioner, förbättra följsamhet till behandlings - 
rekommendationer samt att minska bruket av bredspektrum- 
antibiotika. Via Infektionsverktygets rapportverktyg kan 
man ta fram rapporter över vårdrelaterade infektioner, 
antibiotikaordinationer, koppling till riskfaktorer etc. 
inom enskilda organisationer. Denna återkoppling hjälper 
verksamheten att själv identifiera problem, och ger ett  
bra underlag att använda i det lokala förbättringsarbetet.

Under året har förbättringar gjorts i systemet samt 
anpassningar påbörjats av Infektionsverktyget till 
Primärvården. Flytt har skett av IT-driften till Inera.

Nationell patientöversikt
Nationell patientöversikt gör det möjligt för behörig 
vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av 
journalinformation som registrerats hos andra landsting, 
kommuner eller privata vårdgivare. 

Nationell patientöversikt fick i december ett nytt 
utseende och några nya funktioner som en vy för kalendern, 
möjlighet att sortera informationen samt möjlighet att 
ta del av läkemedelsinformation och vaccinationer. Den 
stora utvecklingen under året skedde i den teknik för hur 
information från journalerna hämtas till Nationell patient-
översikt och möjligheterna för vårdgivare att dela med sig 
av vårdsystem. 

Nitha
Nitha är ett nationellt IT-stöd för händelseanalys. Nitha 
består av en operativ del där analysledare och experter 
registrerar och utför analyser av skador inom vården 
enligt en systematiserad metod. Nitha består också av en 
kunskapsbank, där vårdpersonal kan ta del av avslutade 
analysrapporter och ta lärdom av dessa erfarenheter. En 
händelseanalys är en systematisk metod som ska ge svar  
på frågan vad som hände, varför det hände och hur vården 
ska arbeta för att händelsen inte ska upprepas igen.

Några få vårdgivare står för en stor del av överförda 
analyser till Nitha. Totalt överförda analyser till Nitha 
Kunskapsbank var i slutet av 2015 cirka 800 stycken.

Pascal
Pascal är en applikation för vårdpersonal att förskriva och 
beställa läkemedel och handelsvaror för patienter som får 
sina mediciner fördelade i påsar (dospatienter). Vid årets 
uppdatering infördes nya funktioner som sammantaget 
ger en bättre tjänst. Valet av funktioner har tagits fram 
tillsammans med, och utifrån de behov som, vård och 
omsorg har. Möjligheten att kunna se vilka läkemedel som 
ändrats för patienten är extra viktig för sjuksköterskor 
inom den kommunala vården. Tidigare har sjuksköterskan 
behövt kontrollera utifrån dosreceptet och jämföra datum 
och tider för att upptäcka om en förändring skett. En annan 
viktig funktion är att användarna av Pascal har möjlighet 
att nå läkemedelsförteckningen för alla patienter, inte bara 
dospatienter. 

Rikshandboken i barnhälsovård
Rikshandboken är en webbplats som innehåller aktuell och 
kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling 
samt metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet. 
En viktig förutsättning för att nå jämlik och rättvis 
barnhälsovård är att barnhälsovårdsprogrammet följs och 
att Rikshandboken används. 

Årsskiftet 2015/2016 flyttade förvaltningsuppdraget 
av Rikshandboken i barnhälsovård tillbaka till Inera efter 
några år hos Stockholms läns landsting.

Svenska informationstjänster  
för läkemedel (Sil)
Sil är en tjänst med kvalitetssäkrad läkemedelsinformation. 
Information om dosering och iordningsställandet av läke- 
 medel till barn har inkluderats från ePed som tas fram på 
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitets-
sjukhuset i Solna. Via Sil tillhandahålls läkemedels-
instruktioner och tjänster för rimlighets kontroller för 
barndoseringar.

Svenska biobanksregistret
Genom att samla översiktlig information om prover i  
ett gemensamt system, blir det enklare att genomföra 
samtyckesbegränsningar och söka efter prover som  
kan vara till nytta för forskning. I skrivande stund är det  
17 av 26 vårdgivare som har anslutit sina patologisystem  
till Svenska biobanksregistret, SBR. Sedan starten har  
1,3 miljoner prov blivit överförda till registret. Under 
året har tjänsten genomfört en uppdatering av säkerheten 
i systemet, nytt gränssnitt har kommit på plats och en 
verksamhetsanalys har tagits fram. 
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Svevac
Vissa landsting använder Svevac som en journalhandling 
medan andra landsting använder e-tjänsten som ett 
kvalitetsregister. Svevac har cirka 10 000 användare, det 
finns cirka 2,3 miljoner personer/patienter som är inlagda  
i systemet och sammantaget finns cirka 10 miljoner 
vaccinationer registrerade. 

Video- och distansmöten
Video- och distansmöte fyller en viktig funktion när 
det gäller att effektivisera och underlätta arbetet inom 
vård- och omsorg. Tack vare den snabba tekniska 
utvecklingen ökar användningsområdena allt mer. Några 
av alla dessa användningsområden är ambulanssjukvård, 
arbetsterapi, barnhjärtoperationer och psykiatri på distans. 
Videotjänsten genomförde en upphandling som fick för 
få anmälda och godkända leverantörer. Ett nytt försök 
kommer genom föras 2016.

Vårdhandboken
Vårdhandboken är ett oumbärligt verktyg för den som 
snabbt vill få tillgång till uppdaterad kunskap i tillämpad 
hälso- och sjukvård. Den ger praktiska råd och tillförlitliga 
metoder. Fler och fler väljer att använda Vårdhandboken 
som hade drygt 2,6 miljoner besök under 2015. Årsskiftet 
2015/2016 flyttade förvaltningsuppdraget av Vårdhand-
boken tillbaka till Inera efter några år hos Stockholms läns 
landsting.

Easy
Tjänsten innehåller funktioner för att hantera verksam-
heters olika roller, regelverk, självdeklarationer samt 
avvikelser från en given standard/regelverk. Easy visar 
svart på vitt när ett regelverk inte efterföljs, och förenklar 
processen att utföra granskningar på ett strukturerat och 
effektivt sätt.

Identifieringstjänsten SITHS
SITHS är en tjänstelegitimation för både fysisk och elek-
tronisk identifiering. Ett ordinarie SITHS-kort innehåller 
ett personligt Telia e-leg som visar vem du är, och ett 
SITHS-certifikat som visar identiteten i din yrkesroll. 
SITHS-kortet har många användningsområden och är en  
av de viktigaste grundtjänsterna inom nationell e-hälsa. 
Under året genomfördes ett stort byte av SITHS-certifikat, 
som går att läsa mer om i årsrapporten.

Katalogtjänst HSA
HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitets-
säkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter 
i Sveriges kommuner, landsting och privata vårdgivare. 
Innehållsuppdateringar har genomförts under året, bland 
annat schemauppdatering. Förberedelser pågår för upp-
handling av ny teknisk plattform under 2016.

Sjunet
Sjunet är ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät framtaget 
och anpassat för vård och omsorg. Sjunet har en garanterad 
tillgänglighet och ställs ofta som krav för att sprida verk-
samhetskritisk information. Under året genomfördes en 
upphandling för en ny driftleverantör som blev överklagad. 
Flytt av driftsleverantör har inte kunnat ske under året.

Säkerhetstjänster
Säkerhetstjänster är viktiga för att tillgodose lagliga krav 
och för att patienter ska känna förtroende för vårdens sätt 
att hantera patientinformation. Under året har man flyttat 
driften till ny driftleverantör, etablerat SAMBI – attribut 
förvaltning, samt genomfört en förstudie om kontexhan-
tering, SSO och mobil autentisering. Ett nytt gränssnitt 
har tagits fram för spärr och logg. Arbetet med att ta fram 
en nationell PU – tjänst pågår fortsatt även under 2016. 
Planerad upphandling planeras om och genomförs inom 
ramavtalsupphandling av applikationsförvaltning.

Tjänsteplattform
Tjänsteplattformen underlättar integrationer genom att  
vara navet mellan system och tjänster. Hela den IT-arkitektur 
som utgår från den nationella tjänsteplattformen prövades 
med stor framgång när en ny version av Nationell patient-
översikt utvecklades under 2015. All information till 
patientöversikten går via Ineras tjänsteplattform. Samma 
anslutningar används även för e-tjänsten Journalen, som 
visar upp samlad journalinformation till patienter. En 
enda anslutning kan alltså användas för flera ändamål. 
Varje vecka gör Inera cirka 60 nya anslutningar till tjänste-
plattformen. Behovet från vårdgivare att ansluta sina 
vårdsystem ökar stadigt och totalt rör det sig om tusentals 
vårdenheter som kommunicerar med varandra via tjänste-
plattformen varje dag.
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Intäkter (tkr)

Nettoomsättning

Övriga intäkter

Summa

Rörelsens kostnader (tkr)

Material och tjänster

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar och övriga kostnader

Summa 

Rörelseresultat

Räntor, bokslutsdisposition och skatt (tkr)

Ränteintäkt och kostnad

Periodiseringsfond

Skatt

Summa

Årets resultat

Balansomslutning (tkr)

Soliditet

Antal anställda

Sjukfrånvaro

Flerårsöversikt 
2015

628 124 

0 

628 124 

-237 477 

-304 257 

-84 598 

-1 648 

-627 980 

144 

516 

-240 

-162 

114 

258 

399 849 

7 %

121

3,1 %
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377 841 

0 

377 841 

-125 642 

-158 471 

-92 153 

-1 452 

-377 718 

123 

3 076 

-1 020 

-54 

2 002 

2 125 

185 785 

14 %

135 st

1,8 %

2011201220132014
429 790 

1 000 

430 790 

-163 008 

-163 162 

-105 459 

-672 

-432 300 

-1 511 

2 709 

-530 

-428 

1 750 

240 

211 232 

12 %

153 st

2,1 %

305 567 

0 

305 567 

-118 342 

-120 737 

-65 851 

-1 511 

-306 441 

-874 

1 085 

0 

-156 

929 

55 

264 525 

10 %

92 st

1,7 %

605 759 

158 

605 917 

-215 441 

-325 845 

-63 987 

-813 

-606 086 

-169 

864 

0 

-233 

631 

462 

399 735 

7 %

100 st

2,6 %
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Styrelse
Inera leds av en styrelse som består av två politiker 
från respektive hälso- och sjukvårdsregion.

Anders Henriksson (S) 
Landstinget i Kalmar län,
ordförande

Anna Fransson (S)
Region Kronoberg

Fredrik Larsson (M)
Landstinget i Värmland

Marie-Louise  
Forsberg-Fransson (S)
Örebro läns landsting

Leif Dahlby (S)
Region Gotland

Peter Olofsson (S)
Västerbottens läns 
landsting

Carl Johan Sonesson (M)
Region Skåne

Daniel Forslund (L)
Stockholms läns landsting

Per Wahlberg (M)
Landstinget Västernorrland

Marie Morell (M)
Region Östergötland

Martin Andréasson (M)
Västra Götalandsregionen

Jim Aleberg (S)
Västra Götalandsregionen
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Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08 - 452 70 00, Fax: 08 - 452 70 50
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Verkställande direktören

Till kommundirektören

Erbjudande – f örvärv av aktier i Inera AB
Sedan styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 beslutade att godkänna att SKL Företag AB
förvärvar Inera AB, har nu samtliga landsting och regioner tagit beslut om att sälja merparten
av sina aktier i företaget till SKL Företag AB . Förvärvet trädde i kraft den 1 6 mars 2017.
Därmed kan nu samtliga kommuner erbjudas att förvärva fem aktier varde ra i Inera AB och på
så sätt bli delägare i företaget och enklare kunna använda sig av företagets tjänster.

Bifogat finner ni underlag för kommunens fullmäktigebeslut om förvärv av aktier i Inera AB .
Beslutssatserna är tänkta som underlag och kan självklart ändras utifrån egna rutiner. Samtliga
handlingar finns också på skl.se/inera.

Ert beslut meddelas SKL Företag AB via mejl till inera@skl.se . Det finns idag ingen bortre
tidsgräns då ni måste ha tagit beslut, men vi hoppas naturligtvis på att ni vill bli delägare och
tar beslut så snart det är möjligt för att tidigt kunna få de fördelar som ett delägarskap innebär.
Så snart vi registrerat ert be slut, kommer vi att översända handlingarna Aktieöverlåtelseavtal
samt Anslutningsavtal på nytt till er, för underskrift. Som aktieägare kommer ni sedan att
bjudas in till ä garråd och bolagsstämma.

För frågor hänvisas till inera@skl.se

Med vänlig hälsning

Lena Dahl
Tillförordnad VD

Bifogade dokument:

Kommunens b eslutsunderlag för fullmäktiges b eslut, samt bilagorna :

o Aktieöverlåtelseavtal (bilaga 1)
o Anslutningsavtal (bilaga 2)
o Aktieägaravtal (bilaga 3)
o Bolagsordning ( bilaga 4)
o Ägardirektiv (bilaga 5)
o Årsredovisning 2015 för Inera AB (bilaga 6)



Kommunens beslutsunderlag  1(6) 
 

Förvärv av aktier i Inera AB  

 

Sammanfattning 

Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting 

och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. 

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 förankrings- och 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 Teckal-undantaget 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.  

 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår fullmäktige 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. 
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2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 

aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.  

 

Bilagor: 

Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1 

Anslutningsavtal, bilaga 2 

Aktieägaravtal, bilaga 3  

Bolagsordning, bilaga 4 

Ägardirektiv, bilaga 5 

Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6 

 

 

Bakgrund 

Inera AB 

Sveriges landsting och regioner har sedan många år samverkat kring gemensamma 

lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och stöd för digitalisering, genom det 

gemensamma aktiebolaget Inera. Bolaget bildades redan 1999, då under namnet 

Infomedica, med syfte att utveckla e-hälsotjänster för invånarna. År 2000 grundade 

Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, Vårdföretagarna och Apoteket 

bolaget Carelink med ändamålet att utveckla och samordna infrastrukturtjänster. År 

2007 förvärvades Carelink av dåvarande Sjukvårdsrådgivningen SVR AB (tidigare 

Infomedica). År 2010 bytte bolaget namn till Inera AB.  

Sedan starten 1999 har Inera utvecklats, genom företagsförvärv och utökade uppdrag, 

till att idag ansvara för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster och projekt. Inera 

AB ägs i dag av SKL Företag AB och landets samtliga 21 landsting och regioner. 

Bolaget har en omsättning på drygt 600 miljoner kronor (2016). Verksamheten riktar 

sig gentemot både invånare och medarbetare i vård och omsorg.  

 

Beredning på nationell nivå 

Frågan om en överlåtelse av Inera AB till SKL-koncernen har diskuterats under ett 

antal år. Inom ramen för SKL:s arbete med gemensamma digitala lösningar för 

kommuner, landsting och regioner lyftes denna fråga fram som ett sätt för SKL att på 

bästa möjliga sätt stödja och hantera samspelet mellan kommuner, landsting och 

regioner, och möjliggöra att även kommuner kan arbeta med och erbjudas 

gemensamma tjänster och lösningar från Inera AB. 
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Flera utredningar har gjorts för att säkra beslutsunderlaget. Hösten 2014 utfördes en 

förstudie (McKinsey) ”DELA: Samverkan för digitalisering i kommuner, landsting 

och regioner – Beslutsunderlag för ett eventuellt förvärv av Inera”. 

Hösten 2015 gjordes en juridisk utredning (Delphi) samt en revisionsutredning 

(Deloitte) kring Inera med syfte att finna en juridiskt och finansiellt hållbar 

förvärvslösning. 

Våren 2015 inrättades en styrgrupp för förändringsarbetet. Nätverken för 

landstingsdirektörer och kommundirektörer har fortlöpande informerats.  

Under våren och sommaren 2016 har förslag till bolagsordning, aktieägaravtal, 

ägardirektiv och aktieöverlåtelseavtal successivt utarbetats av kansliet med stöd av 

Cederquists advokatbyrå. Till kansliet har knutits en referensgrupp bestående av 

jurister från de tre största landstingen/regionerna (Stockholms läns landsting, Västra 

Götalandsregionen samt Region Skåne) och de fyra största kommunerna (Stockholms 

stad, Göteborgs stad, Malmö stad samt Uppsala kommun). 

Kommunaljuridiska, upphandlingsjuridiska och konkurrensrättsliga frågor har särskilt 

belysts, och en second-opinion på de upphandlingsrättsliga övervägandena har 

inhämtats.  

 

Gemensamt digitaliseringsarbete i offentlig sektor 

Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram 

till år 2025. Digitaliseringen är också en av de främsta möjliggörarna för att höja 

kvaliteten, förbättra effektiviteten och möta invånarnas förväntningar på välfärden. Att 

använda digitaliseringens möjligheter är nödvändigt för att möta de utmaningar som 

kommuner, landsting och regioner står inför, och ett viktigt verktyg för att skapa en 

vassare och smartare välfärd.   

SKL lät under våren 2016 göra en SIFO-undersökning om hur invånarna ser på 

digitalisering i välfärden. Undersökningen visar att tre av fyra tillfrågade är positiva 

till att kommuner, landsting och regioner kommunicerar och erbjuder service digitalt. 

Nästan lika många, sju av tio, ställer sig positiva till att digitala pedagogiska verktyg 

används i skolundervisningen. Sju av tio är också positiva till vård, konsultation och 

behandling med digital teknik. Betydligt färre, bara två av tio, anser att kommuner, 

landsting och regioner lever upp till deras förväntningar. Det är hög tid att förbättra 

den digitala servicen, anser två av tre.  

Ur ett internationellt perspektiv tappar digitaliseringen i det offentliga Sverige fart. 

Denna trend går hand i hand med avsaknad av nationella initiativ, samordning och 

grundläggande förutsättningar såsom standarder för informationsutbyte. Med syfte att 

öka den digitala förnyelsen av det offentliga Sverige antog regeringen och SKL hösten 

2015 en avsiktsförklaring – Digitalt först. Digitalt först innebär att digitala tjänster 

ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns 

kontakter med dem som bor i Sverige, med organisationer och med företag. Digitalt 
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först innebär också att myndigheter, kommuner, landsting och regioner ska sätta 

invånaren och företagaren i centrum när nya tjänster tas fram.  

Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om och ser behov av och 

möjligheter med ökad samverkan och kraftsamling inom digitaliseringen. Att göra 

Inera AB till ett SKL-företag syftar samlat till att skynda på, stödja och möjliggöra en 

effektiv digitalisering i kommuner, landsting och regioner, som bidrar till att möta 

människors och verksamheters behov och förväntningar samt klara kvaliteten och 

effektiviteten i välfärden. Rätt använd kan digitaliseringen leda till bättre hälsa och 

lärande, högre tillväxt, fler jobb och en hållbar utveckling.  

 

SKL:s digitaliseringsarbete 

Centrala områden för kraftsamling och samverkan, som bidrar till att öka hastigheten, 

kvaliteten och effektiviteten i kommuners, landstings och regioners digitalisering är: 

 Medlemsgemensamma digitala lösningar.  

 Stärka medlemmarnas förmåga vid upphandling och gemensam kravställning. 

 Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt i medlemmarnas verksamheter. 

 

Medlemsgemensamma digitala lösningar 

I takt med tiden har det blivit tydligt att SKL:s och Ineras arbete i större utsträckning 

behöver hanteras i mer samordnat för att undvika suboptimerade insatser och öka 

nyttan för landsting och regioner.  

Genom Inera har landsting och regioner haft en gemensam plattform för den digitala 

utvecklingen, något som saknats för kommunerna. SKL har fått tydliga indikationer 

från kommunerna om att SKL bör agera för att ge liknande möjligheter för 

kommunerna, som för regioner och landsting. I grunden finns likartade behov av 

digitala tjänster för att stödja verksamheter, invånare och företag. Med samordnade 

och gemensamma digitala lösningar undviks också en alltför spretig flora av digitala 

tjänster som inte hänger ihop och som blir svåra för invånare och företag att 

överblicka och nyttja. Dessutom kan samarbete innebära sänkta utvecklings- och 

förvaltningskostnader, och utvecklingstakten kan höjas.  

Genom att förvärva Inera och därefter bredda ägandet, ökar förutsättningar för SKL 

att ta en större koordinerande roll och långsiktigt ansvar för gemensamma digitala 

lösningar inom alla verksamhetsområden, utan att själv behöva bygga upp all 

kompetens och de förmågor som detta kräver. Ineras infrastruktur och kompetens kan 

återanvändas till andra verksamhetsområden som medlemmarna ansvarar för och 

utgör därmed en viktig och unik strategisk resurs. Samtidigt är det viktigt att det är 

kommunernas, landstingens och regionernas behov som ska styra det som ska göras. 
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Stärkt förmåga vid upphandling och gemensam kravställning 

Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om bättre samordning och 

ökad kompetens inom digitalisering för att bli starkare i beställarrollen. Här efterlyses 

tydliga och genomarbetade standarder, gemensamma kravspecifikationer och 

gemensamma upphandlingar att ansluta sig till.  

SKL Kommentus stödjer idag SKL:s medlemmar med upphandlingskompetens och 

genom att samordna upphandlingar. Upphandlingar av it-stöd och digitala lösningar 

har till viss del skett genom åren, men bedömningen är att det finns ökade behov här. 

SKL Kommentus, SKL och Inera kommer därför att ha en närmare samverkan för att 

stärka medlemmarnas roll som beställare genom att arbeta gemensamt kring 

standarder, krav och upphandlingar. SKL Kommentus upphandlingskompetens kan 

bidra till gemensamma insatser där SKL eller Inera är ansvariga, eller där kommuner 

väljer att själva upphandla. 

 

Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt 

Regeringens Digitaliseringskommission beskriver i sitt betänkande ”Digitaliseringens 

transformerande kraft – vägval för framtiden, SOU 2015:91” att digitaliseringen 

innebär en omvälvande transformering av samhället. För offentlig sektor kan vi idag 

se exempel på i form av flippade klassrum, läkarbesök på nätet och digital deklaration.  

Att ställa om och transformera verksamheter utifrån principen om digitalt först kräver 

ledning och stöd. Kommuner, landsting och regioner har visat stort intresse av att få 

stöd i sin förändringsresa och i arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av 

digitalisering. Det handlar om vägledning och stöd kring de nya arbetssätt som kan 

leda till större nytta både för den enskilde invånaren och företaget, men också för den 

egna förvaltningen och medarbetare. SKL behöver driva på och bidra till sektorns 

digitala transformation och nya arbetssätt, genom att stödja medlemmarna på denna 

förändringsresa.  

 

Genomförande  

Genomförandet av affären sker i flera steg. I ett första steg förvärvade SKL – genom 

SKL Företag AB – majoriteten av aktierna i Inera. Detta genom att samtliga landsting 

och regioner sålde merparten av sina aktier i Inera AB och nu äger fem aktier vardera.   

I ett andra steg erbjuds nu Sveriges alla kommuner att köpa aktier från SKL för att bli 

delägare i bolaget. Parallellt pågår ett tydligare utvecklingsarbete där SKL, Inera och 

SKL Kommentus samverkar inbördes och med kommuner, landsting och regioner för 

att kravställa, upphandla, utveckla och tillhandahålla gemensamma lösningar och 

tjänster, inklusive stöd i den förändringsresa som kommer att behövas. 
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Finansiering  

Inera AB har varit helägt av landsting och regioner, som vardera ägt 150 aktier i 

bolaget (totalt 3 150 aktier). SKL Företag AB har köpt 145 aktier från respektive 

landsting/region (totalt 3 045 aktier). Förvärvet har skett till bokfört värde, vilket per 

den 31 december 2015 var 8 500 kronor per aktie (totalt 25,9 mnkr). Detta värde har 

varit oförändrat fram till överlåtelsedagen, 16 mars 2017. Nu äger SKL Företag AB 97 

procent av aktierna, och landsting och regioner resterande 3 procent.  

Nu erbjuder SKL Företag AB respektive kommun att köpa 5 aktier, till bokfört värde 

8 500 kronor per aktie (42 500 kronor). Om samtliga kommuner investerar i bolaget, 

kommer SKL Företag AB att få en återbetalning på 12,3 mnkr. Nettoinvesteringen för 

SKL Företag AB blir därmed 13,6 mnkr, motsvarande drygt 50 procent av det totala 

aktiekapitalet. Som ett led i överlåtelsen åtar sig SKL Företag att ge en förlustgaranti 

om 35 mnkr.  

I övrigt gör parterna inte några särskilda ekonomiska åtaganden i samband med 

affären. När det gäller bolagets finansiering, är projekten redan i dag i huvudsak 

självfinansierade. Det är innebörden av den affärsmodell som tillämpas och som avses 

tillämpas även i fortsättningen. Om ett projekt inte kan bära sina kostnader kommer 

konsekvensen ytterst att bli att projektet får läggas ned.  

I överlåtelseavtalet, som landsting och regioner skrivit under, ingår att de 

övergångsvis ställer ut vissa ekonomiska garantier att köpa tjänster för minst den 

summa som man köpt för i genomsnitt de tre senaste åren (år 2013-2015). Detta ligger 

i linje med det åtagande landsting och regioner har i nuvarande aktieägaravtal för 

Inera AB, och är ett sätt att säkerställa att bolaget inte omgående ska hamna i 

ekonomiska svårigheter. Ett annat skäl är att Ineras modell för finansiering går från 

anslagsfinansiering till en ny finansieringsmodell (tjänstebaserad affärsmodell) som är 

under införande och har ännu inte införts fullt ut.  

SKL Företag AB tar genom den föreslagna ägar- och styrmodellen den ekonomiska 

risken för bolaget samtidigt som man genom aktieägaravtalet inte har ett dominerande 

inflytande över bolaget.  

Affären inkluderar också förändringar i övrigt när det gäller bolagets verksamhet och 

ägarstyrning. Vid den extra bolagsstämman den 16 mars 2017 antogs förslaget till 

ändrad bolagsordning. Nytt aktieägaravtal har utarbetats och godkänts av samtliga 

landsting och regioner, och kommunerna ska i samband med köp av aktier ansluta sig 

till detta (enligt anslutningsavtalet). Förslag till nytt ägardirektiv har tagits fram och 

beslutas vid ägarråd 21 april 2017, inför ordinarie bolagsstämma 7 juni 2017 (se 

bilagor).  
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Detta aktieöverlåtelseavtal ("Avtalet") har denna dag ("Avtalsdagen") ingåtts av och mellan: 

A) SKL Företag AB, organisationsnummer 556117-7535 ("Säljaren"); 

B) [KOMMUN] ("Köparen"). 

Envar av Säljarna och Köparen benämns i det följande var för sig som "Part" och gemensamt som 

"Parterna". 

1. BAKGRUND 

1.1 Säljaren äger aktier i Inera AB, organisationsnummer 556559-4320 ("Bolaget") i vilket bolag 

samtliga Landsting och Regioner samt – efter tillkommande köp – ett antal kommuner äger 

aktier.  

1.2 Säljaren är villig att till Köparen överlåta 5 (fem) aktier ("Aktierna") i Bolaget och Köparen 

önskar förvärva Aktierna från Säljaren. Aktiebrev avseende Aktierna har ej utfärdats.  

1.3 Mellan befintliga aktieägare i Bolaget gäller ett aktieägaravtal ("Aktieägaravtalet") vilket 

Köparen genom särskilt anslutningsavtal ska biträda.  

1.4 Mot ovanstående bakgrund har Parterna nu ingått detta Avtal. 

2. ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE 

2.1 Tillträdet av Aktierna enligt detta Avtal ("Tillträdet") ska ske den dag som Parterna gemensamt 

bestämmer ("Tillträdesdagen").  

2.2 På Tillträdesdagen ska Säljaren överlåta Aktierna till Köparen och Köparen förvärva från 

Säljaren Aktierna mot att Köparen erlägger Köpeskillingen. 

2.3 Aktierna överlåts med alla därtill hörande rättigheter och fria från alla belastningar, med 

undantag för belastningar som framgår av Bolagets bolagsordning respektive Aktieägaravtalet. 

3. KÖPESKILLING  

3.1 Köpeskilling 

3.1 Köpeskillingen för Aktierna ska uppgå till 42 500 kronor ("Köpeskillingen"). 

4. VILLKOR FÖR TILLTRÄDET AV AKTIERNA 

4.1 Tillträdet av Aktierna är villkorat av att Köparen senast vid Tillträdet biträtt Aktieägaravtalet 

enligt punkt 1.3 ovan. 
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5. KÖPARENS GARANTIER 

Köparen garanterar att Köparen är behörig att ingå och fullfölja sina åtaganden enligt Avtalet 

och Aktieägaravtalet såväl per Avtalsdagen som per Tillträdesdagen.   

6. SÄLJARNAS GARANTIER  

6.1 Säljaren lämnar följande garantier till Köparen ("Garantierna") vilka lämnas per Avtalsdagen 

och per Tillträdesdagen: 

(a) Bolaget är ett svenskt aktiebolag som är vederbörligen registrerat i enlighet med 

gällande svensk lagstiftning;  

(b) Aktierna är fullt betalda och Säljaren är ägare till Aktierna.   

7. BEGRÄNSNING AV SÄLJARNAS ANSVAR 

7.1 Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal har 

Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som Köparen 

lidit på grund av brottet. 

7.2 Detta avtal är den fullständiga och enda regleringen av Köparens förvärv av Aktierna och 

Köparen bekräftar att Köparen avstår från att göra gällande varje slag av anspråk till följd av 

förvärvet på annan grund än som anges i detta Avtal.  

7.3 Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal har 

Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som Köparen 

lidit på grund av brottet. 

8. ÖVRIGT 

8.1 Överlåtelse 

Part får inte överlåta, delegera, vidareavtala eller på annat sätt överföra eller pantsätta eller 

skapa någon belastning över några av sina rättigheter eller skyldigheter hänförliga till detta 

Avtal, utan att dessförinnan ha erhållit de andra Partens skriftliga medgivande.  

8.2 Kostnader 

Utöver vad som uttryckligen överenskommits enligt detta Avtal, ska alla kostnader och utgifter 

som uppkommit i samband med förhandlingen, förberedelsen och ingåendet av detta Avtal 

betalas av den Part som ådragit sig sådana kostnader och utgifter. Inga kostnader avseende 

transaktionen ska bäras av Bolaget.  

8.3 Fullständig reglering 

Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet berör och 
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detta Avtal ersätter samtliga tidigare skriftliga eller muntliga förhandlingar, avtal och 

överenskommelser rörande samtliga de frågor som Avtalet berör.  

8.4 Ändringar 

Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska endast betraktas som giltiga om de gjorts skriftligen 

och vederbörligen undertecknats av Parterna. 

 

 

 
Detta Avtal har upprättats och undertecknats i två likalydande exemplar av vilka Säljaren och Köparen 
tagit var sitt ett exemplar.  
 

DATUM: 

 

 DATUM: 

[KOMMUN)  SKL Företag AB 
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1. BAKGRUND  

1.1 SKL Företag AB, nedan benämnt "SKL Företag", äger aktier i Inera AB, org. nr. 556559-4230, 

nedan kallat "Bolaget", i vilket bolag samtliga Landsting och Regioner samt – efter 

tillkommande förvärv – ett antal kommuner också äger aktier.  

1.2 SKL Företag har genom köp från Landsting och Regioner förvärvat de aktier SKL Företag äger i 

Bolaget i syfte att bland annat kunna vidareöverlåta aktier i Bolaget till kommuner som  ännu 

inte är aktieägare i Bolaget.  

1.3 Mellan SKL Företag, Landstingen och Regionerna samt de kommuner som har förvärvat aktier 

i Bolaget gäller ett aktieägaravtal, nedan benämnt "Aktieägaravtalet", vilket fogats till denna 

Förbindelse, Bilaga 3.  

1.4 Undertecknad kommun har genom särskilt avtal förvärvat aktier i Bolaget från SKL Företag.  

1.5 Denna Förbindelse omfattar samtliga parts vid var tid innehavda aktier.  

2. ANSLUTNINGSÅTAGANDE 

2.1 Genom undertecknande av detta anslutningsavtal inträder undertecknade kommun som part 

i Aktieägaravtalet och ikläder sig samtliga rättigheter och skyldigheter i förhållande till övriga 

parter i Aktieägaravtalet.  

2.2 Bestämmelserna i Aktieägaravtalets punkter 15 om meddelanden och  18 om överlåtelse ska 

tillämpas på motsvarande sätt avseende denna Förbindelse. 

 

Detta anslutningsavtal har upprättats i två exemplar, varav SKL Företag respektive undertecknade 

kommun erhållit var sitt. 

 

DATUM:  

 

[KOMMUN] 

 DATUM:  

 

__________________________________ 

SKL FÖRETAG AB 
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1. PARTER  

1.1 Detta aktieägaravtal ("Avtalet") har ingåtts mellan nedan angivna parter och de parter som 

enligt vad som anges i Avtalet kan komma att tillträda avtalet; 

1.2 SKL Företag AB (556117-7535), (nedan benämnt "SKL Företag") 

1.3 Samtliga landsting och regioner, enligt Bilaga 1.1 till Aktieöverlåtelseavtal. 

Samtliga ovan nämnda parter, samt eventuellt tillkommande parter, benämns nedan 

gemensamt "Parterna" och var och en för sig "Part", "Parten" eller, i förekommande fall 

"Tillträdande Part". 

2. BAKGRUND  

2.1 SKL Företag och de Parter som anges i punkt 1.2 och 1.3 äger sammantaget samtliga aktier i 

Inera AB, org. nr. 556559--4230, nedan kallat "Bolaget". SKL Företag har genom köp från ett 

antal av Parterna enligt förvärvat de aktier SKL Företag äger i Bolaget.  

2.2 Genom detta Avtal avser Parterna reglera sina mellanhavanden avseende ägandet av Bolaget 

och bedrivandet av Bolagets verksamhet. Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i 

bolagsordning och detta Avtal, ska Avtalets bestämmelser, Parterna emellan, äga företräde. 

Den bolagsordning som Parterna enats om har den lydelse som framgår av Bolagsordningen. 

2.3 Detta Avtal omfattar samtliga Parts vid var tid innehavda aktier.  

3. PARTERNAS MÅLSÄTTNING MED BOLAGET 

3.1 Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i Bolaget ett dotterbolag till 

SKL Företag. Syftet med att övriga Parter givits tillfälle att vara (eller i förekommande fall, bli) 

aktieägare är att, genom detta Avtal, tillförsäkra deltagande Regioner, Landsting och 

Kommuner ett avgörande inflytande över Bolagets strategiska mål och viktiga beslut.   

3.2 I detta Avtal har införts bestämmelser om ett ägarråd ("Ägarråd")  som ska utgöra det 

beslutsorgan i vilket samtliga Parter äger delta och som beslutar om ändring av bolagsordning, 

övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning. Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett 

sådant sätt att aktieägande kommuner och landsting kan utöva kontroll över bolaget 

motsvarande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i huvudsak 

utföra verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll över) räkning. 

3.3 Bolaget ska bedriva sin verksamhet i enlighet med dess bolagsordning samt i enlighet med från 

tid till annan antagna ägardirektiv, vilka ska gälla till dess beslut fattats om annat.  

3.4 Bolaget ska så långt möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden. 

3.5 Bolaget ska inom ramen för självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen agera 

affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara självfinansierade.  
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4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING 

4.1 Bolaget ska finansieras genom i Bolagets verksamhet genererade medel samt, vid behov, 

genom extern upplåning. Part är inte skyldig att tillskjuta medel till Bolaget, ställa säkerhet 

eller pant eller på annat sätt bidra till Bolagets finansiering på annat sätt eller i större 

omfattning än vad som uttryckligen anges i detta Avtal.  

4.2 Parterna har enats om verksamhetsföremål och att Bolaget inte ska drivas i syfte att bereda 

vinst åt aktieägarna på sätt som anges i bolagsordningen, Bilaga 3. 

4.3 SKL Företag avser som ett led i förvärvet av aktierna i bolaget att ställa ut en förlustgaranti 

gentemot Bolaget på ett belopp om maximalt 35 MSEK. Till undvikande av tvivelsmål noteras 

att SKL Företag samma sätt som övriga Parter, och enlighet med punkt 4.1 ovan, inte har något 

åtagande att därutöver tillskjuta medel eller att annars bidra till Bolagets finansiering.   

5. PARTERNAS INFLYTANDE ÖVER BOLAGET 

5.1 Parterna ska utöva sitt inflytande över Bolaget vid Ägarråd och bolagsstämma på sätt som 

anges i detta Avtal.   

5.2 Parterna förbinder sig att vid bolagsstämma i Bolaget rösta i enlighet med de beslut och val 

som sker vid Ägarråd enligt detta Avtal.  

5.3 Parterna är överens om att Bolagets verksamhet ska ledas av Bolagets styrelse som har att 

verkställa vad Parterna från tid till annan fastställer i ägardirektiv och genom beslut vid Ägarråd 

respektive bolagsstämma.  

6. ÄGARRÅD 

6.1 Parterna ska tidigast åtta och senast fem veckor före årsstämma i Bolaget sammanträffa vid 

ordinarie Ägarråd. Vid ordinarie Ägarråd ska beslut fattas om  

6.1.1 fastställelse av ägardirektiv med strategiska mål för Bolaget avseende nästkommande 

räkenskapsår; 

6.1.2 övriga vid årsstämma i Bolaget förekommande ärenden;  

6.1.3 val av ledamöter till valberedningen; samt 

6.1.4 annat ärende som Part initierat enligt punkt 6.2. 
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6.2 Envar Part äger att hos SKL Företag hemställa att ärende rörande bolaget ska behandlas vid 

Ägarråd. Sådan hemställan ska ha inkommit i så god tid att SKL Företag kan inta ärendet i 

kallelse till Ägarråd. 

6.3 Annat Ägarråd än inför årsstämma får sammankallas av SKL Företag. SKL Företag är skyldigt att 

kalla till sådant Ägarråd om minst en tiondel (1/10) av samtliga Parter så begär.  

6.4 SKL Företag kallar till Ägarråd och ska, om möjligt, tillse att deltagande vid Ägarråd ska kunna 

ske på distans.  

6.5 För kallelse till Ägarråd ska följande gälla.  

6.5.1 Kallelse till Ägarråd ska ske med brev på posten eller e-post till samtliga Parter ej senare än tre 

veckor före Ägarråd. Sådan kallelse ska innefatta förslag till dagordning. Förslag till beslut ska 

ange förslagets huvudsakliga innehåll, även förslag till ägardirektiv enligt 6.1.1. 

6.6 Vid Ägarråd har Part så många röster som motsvarar antalet av sådan Part ägda aktier i Bolaget, 

dock att SKL Företag har lika många röster som samtliga övriga Parter tillsammans minskat 

med ett (1).   

6.7 För giltigt beslut vid Ägarråd krävs att minst hälften (1/2) av de vid Ägarrådet företrädda 

rösterna röstar för beslutet samt att beslutet biträds av mer än en tredjedel (1/3) av de 

Landsting som är företrädda vid Ägarrådet samt mer än en tredjedel (1/3) av de kommuner 

som är företrädda vid Ägarrådet.  

7. BOLAGETS STYRELSE  

7.1 Bolagets styrelse ska bestå av lägst sex (6) och högst femton (15) ledamöter inklusive 

ordföranden. Suppleanter ska ej utses.  

7.2 Minst 2/3 av ledamöterna i styrelsen ska utses bland representanter för aktieägande regioner, 

landsting och kommuner. Parterna är överens om att dessa ska representera samtliga 

delägande kommuner, landsting och regioner. 

8. STYRELSENS ARBETSFORMER 

8.1 Styrelsens arbetsformer ska fastställas i arbetsordningen för styrelsen vilken ska beslutas av 

styrelsen.   

9. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 

9.1 Tillsättande och avsättande av Bolagets verkställande direktör beslutas av Bolagets styrelse.  
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10. REVISOR  

10.1 Revisor i Bolaget ska vara samma revisor som i SKL Företag. Därutöver ska två   

lekmannarevisorer utses.  Som lekmannarevisor ska utses revisor som valts för granskning av 

styrelsens och övriga nämnders verksamhet hos aktieägande kommuner, landsting eller 

regioner.  

11. VALBEREDNING 

11.1 Bolaget ska ha en valberedning bestående av högst sju (7) ledamöter valda vid Ägarråd. 

11.2 Valberedningens uppdrag ska vara att till Ägarråd lägga fram förslag till styrelse, 

styrelseordförande, revisorer och lekmannarevisorer samt arvoden till dessa. Valberedningen 

ska eftersträva att styrelsen får en med hänsyn till Bolagets  verksamhet, utvecklingsskede och 

förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bakgrund i 

övrigt. Valberedningen ska härvid särskilt beakta styrelsens sammansättning med avseende på 

kön och etnicitet samt representativitet för aktieägande regioner, landsting och kommuner.  

12. AKTIEBREV 

12.1 Aktiebrev ska ej utfärdas.  

13. RÄTT FÖR FÖRVÄRVARE ATT TILLTRÄDA AVTALET  

13.1 Parterna är överens om att, oaktat vad som i övrigt anges i detta Avtal, samtliga regioner, 

landsting och kommuner i Sverige som inte redan är aktieägare, ska ges tillfälle att från SKL 

Företag förvärva aktie i Bolaget samt att sådan Tillträdande Part äger rätt att ansluta sig till 

detta Avtal utan övriga Parters särskilda medgivande.  

13.2 Tillträdande Part ska tillträda detta Avtal genom särskilt anslutningsavtal som ska 

undertecknas av den Tillträdande Parten och av SKL Företag.   

14. FÖRKÖP  

14.1 Part (nedan kallad "Erbjudande Part") äger inte, helt eller delvis, överlåta sina aktier i Bolaget 

till tredje man utan att först skriftligen erbjuda SKL Företag att lösa av Erbjudande Part sålunda 

erbjudna aktier. Erbjudandet ska innehålla uppgift om antalet aktier som erbjuds till inlösen 

för en köpeskilling motsvarande akties kvotvärde. 

14.2 SKL Företag ska inom sextio (60) dagar ("Acceptfristen") från erbjudandet meddela Erbjudande 

Part om förköpserbjudandet accepteras eller inte. Erbjudandet måste accepteras i sin helhet 

och inte endast delvis.  

14.3 Har inte SKL Företag accepterat förköpserbjudandet innan utgången av Acceptfristen ska detta 

i sin helhet anses förkastat. 
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14.4 Accepteras förköpserbjudandet på sätt som ovan anges ska SKL Företag erlägga köpeskillingen 

för de erbjudna aktierna kontant senast trettio (30) dagar efter utgången av Acceptfristen. 

Äganderätten till förköpta aktier övergår den dag då köpeskillingen erlagts, varvid Erbjudande 

Part ska överlämna eventuellt utfärdade aktiebrev avseende de förköpta aktierna, 

vederbörligen endosserade, till SKL Företag.  

14.5 Om förköpserbjudandet inte accepteras, eller om köpeskilling inte erläggs inom den tid som 

anges i punkten 14.4 ovan, ska Erbjudande Part ha rätt att överlåta förköpserbjudna aktier till 

tredje man under förutsättning att villkoren vid sådan överlåtelse ej är mer förmånliga för 

köparen än vad som hade gällt vid förköp enligt denna punkt 13. Såsom ytterligare 

förutsättningar gäller dels att sådan överlåtelse kommer till stånd inom sextio (60) dagar från 

utgången av Acceptfristen, dels att köparen i samband med sitt förvärv av aktierna skriftligen 

förklarar sig tillträda detta Avtal som part i Erbjudande Parts ställe. Utträdande Parts ansvar 

enligt detta avtal upphör ej dessförinnan. Inträde i detta Avtal förutsätter godkännande härtill 

av övriga Parter. 

15. MEDDELANDEN 

15.1 Meddelanden som enligt Avtalet ska lämnas skriftligen ska sändas med rekommenderat brev 

eller e-post till respektive Parts officiella adress. 

15.2 Meddelandet ska anses vara motpart till handa: 

15.2.1 tre (3) arbetsdagar efter avsändandet, om avsänt med rekommenderat brev,  

15.2.2 den dag mottagaren bevisligen erhållit meddelandet, om detsamma översänts med e-post. 

16. HANDLINGSOFFENTLIGHET 

16.1 Bolaget ska tillämpa den s. k. offentlighetsprincipen i enlighet med vad som föreskrivs i lag och 

bolagsordning. 

17. ÄNDRING AV BOLAGSORDNING 

Punkterna 3-4 , 7-9, 12 och 14 i bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av 

fullmäktige i minst 2/3 av de aktieägande regionerna, landstingen och kommunerna.  

18. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 

18.1 Part äger inte rätt att annat än då så följer av uttrycklig bestämmelse häri, utan skriftligt 

medgivande från behörig företrädare för övriga Parter, överlåta Avtalet eller sina rättigheter 

eller skyldigheter enligt Avtalet till annan. 
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19. AVTALSTID  

19.1 Detta avtal gäller från och med dagen för Parts undertecknande och intill dess sådan Part inte 

längre är aktieägare i Bolaget.  

20. ÖVRIGT 

20.1 Detta Avtal reglerar med uteslutande av lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag 

uttömmande alla frågor som Avtalet berör.  

________________ 

Detta Avtal har upprättats i 2 exemplar, varav Parterna erhållit var sitt. 

DATUM: 

 

 DATUM: 

[KOMMUN)  SKL Företag AB 

 

 

 



 
 

  Bilaga 4 

 

 

 

 

 

 

     Sid 1/3 

 

 

    BOLAGSORDNING 
(beslutad vid extra bolagsstämma 170316) 

 
 
1.  BOLAGETS FIRMA 
 
Bolagets firma är Inera AB. 
 
2.  SÄTE 
 
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.  
 
3.  FÖREMÅLET FÖR BOLAGETS VERKSAMHET 
 
Bolaget ska 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.  
 
Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och 
7-8 §§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § 
kommunallagen agera affärsmässigt.  
 
Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och 
aldrig till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning 
tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare. 
 

4.  BOLAGETS SYFTE 
 
Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan att bidra till en 
effektivisering och utveckling av landstingens, regionernas och kommunernas 
verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och 
hög kvalitet.  

I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att 
bolagets förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till 
deras andel i aktiekapitalet.   

5.  AKTIEKAPITALET 
 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3.000.000 och högst 12.000.000 kronor. 
 



 
 

  Bilaga 4 

 

 

 

 

 

 

     Sid 2/3 

 

 

6.  ANTAL AKTIER   
 

Antal aktier ska vara lägst 3 000 och högst 12 000 stycken.  
 
7.  STYRELSE 
 

Styrelsen ska bestå av lägst sex och högst femton ledamöter.  
 
8.  REVISORER 
 

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisor(er) med högst två ersättare. 
 
9.  LEKMANNAREVISORER 
 

Bolaget ska ha två lekmannarevisor(er) med högst två ersättare. 
 
10.  KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA 
 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna 
tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 
 
11.  ÄRENDEN PÅ ORDINARIE STÄMMA (ÅRSSTÄMMA) 
 

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling: 
1) val av ordförande vid stämman 
2) upprättande och godkännande av röstlängd 
3) val av sekreterare och en eller två justeringsmän 
4) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
5) godkännande av förslag till dagordning för stämman 
6) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 
7) beslut 

a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, 
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen, 
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör, 

8) bestämmande av antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall antalet 
revisorer, lekmannarevisorer och ersättare, 

9) fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall för revisorerna 
10) val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, revisorer, 

lekmannarevisorer och ersättare 
11) val av styrelseordförande 
12) annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller  

bolagsordningen. 
 



 
 

  Bilaga 4 
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12. BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS 
 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.  
 
1) Årligt fastställande av verksamhetsinriktning med strategiska mål för de 

närmaste tre räkenskapsåren 
2) Fastställande av rambudget för verksamheten 
3) Ram för upptagande av krediter  
4) Köp och försäljning av fast egendom  
5) Bildande av bolag  
6) Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant 
7) Ställande av säkerhet 
8) Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för 

bolaget 
 
13.  BOLAGETS RÄKENSKAPSÅR 
 
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 
 
14. OFFENTLIGHET  
 
Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder 
som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen 
och offentlighets- och sekretesslagen.  
 
Om bolaget överlämnar verksamhet till privat utförare ska bolaget genom 
avtalet med utföraren tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.  
 
____________ 
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Lena Dahl

Ägardirektiv för Inera AB
– förslag inför ägarråd 170421 och bolagsstämma 170607

Ägare

SKL Företag AB äger 97 procent av aktierna i bolaget. Övriga aktier ägs av
landsting och regioner. S amtliga kommuner ska ges tillfälle att köpa aktier i
bolaget. Vid fu ll anslutning från kommuner, landsting och regioner kommer det
innebär a att SKL Företag AB äger 50,8 procent av aktierna.

Sveriges Kommuner och Landsting äger samtliga aktier i SKL Företag AB. SKL
Företag AB är moderbolag i SKL:s bolagskoncern.

Bolagets verksamhet

Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla 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.

Föremålet för verksamheten är angivet i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får
ej bedriva ve rksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej
heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolaget ska i första hand ta fram gemensamma tjänster och lösningar till stöd för
digitalisering och verksamhe tsutveckling inom områden där marknaden inte
bedöms kunna tillgodose ägarnas behov och intressen. Bolaget ska så långt
möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden.

Beslut som fattats av ägarrådet återfinns i bilaga.

Bolagets styrn ing

Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i b olaget ett
intresse bolag till SKL Företag. Syftet med att övriga p arter givits tillfälle att vara
(eller i förekommande fall, bli) aktieägare är att tillförsäkra deltagande
kommuner, l andsting och r egioner ett avgörande inflytande över b olagets
strategiska mål och viktiga beslut. I aktieägaravtal har införts bestämmelser om ett
ägarråd som ska utgöra det beslutsorgan i vilket samtliga p arter äger delta och
som beslutar om övergripande s trategiska frågor och bolagsstyrning.

Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett sådant s ätt att aktieägande kommuner,



    2 (4) 

     

 

landsting och regioner kan utöva kontroll över bolaget motsvarande den som 
myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i huvudsak utföra 
verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll över) 
räkning. 
 
 
Verksamhetens finansiering 

Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och 7-8 
§§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen 
agera affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara 
självfinansierade.  
 
Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och aldrig 
till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning tillhandahålla 
tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare. 
 
Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan bidra till en 
effektivisering och utveckling av kommunernas, landstingens och regionernas 
verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och hög 
kvalitet.  
 

Strategier för koncernen 

Bolagen inom SKL-företagskoncernen ska skapa värde för SKL och dess 
medlemmar genom att stödja SKL:s verksamhetsidé: 

En fråga om demokrati. 

SKL är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner. Som 
arbetsgivar- och intresseorganisation driver vi deras frågor och erbjuder stöd och 
service. 

Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion. 

Vårt uppdrag är att ge kommuner, landsting och regioner bättre förutsättningar 
för lokalt och regionalt självstyre. Målet är att utveckla välfärden.  

Det är en fråga om demokrati. 
 
SKL:s verksamhet styrs ytterst av kongressens inriktningsdokument som 
innehåller ett antal inriktningsmål för respektive kongressperiod. Varje år beslutar 
styrelsen i SKL om en verksamhetsplan och budget. Koncernens bolag ska bidra 
till förbundets inriktning och målsättningar. 
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Koncerngemensamma riktlinjer 

Riktlinjer för Sveriges Kommuner och Landsting ska i möjligaste mån tillämpas i 
dotterbolagen. Följande riktlinjer ska ingå i ägardirektiv:  

SKL:s alkoholpolicy 

SKL:s policy om rökfri arbetstid.  

Ledande befattningshavare i dotterbolagen ska ha en uppsägningstid om minst 3 
månader.  

Styrelse- och vd-utvärdering ska genomföras vartannat år och resultatet ska 
rapporteras till styrelsen i SKL Företag AB.  

Dotterbolagen ska genomföra medarbetarundersökningar vartannat år.  

Vid nominering av styrelseledamöter samt ledande befattningshavare i bolagen, 
bör en jämn könsfördelning eftersträvas så att andelen män respektive kvinnor blir 
minst 40 procent. 

Bolagen inom koncernen ska aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor. Varje bolag ska 
ha en hållbarhetsredovisning.  
 

Styrelsen 

Styrelsen ska bestå av lägst 6 och högst 15 ledamöter inklusive ordföranden. 
Styrelseledamöterna föreslås av en valberedning vilken ska bestå av högst 7 
ledamöter. Valberedningens uppdrag är att till ägarmöte lägga fram förslag till 
styrelse, styrelseordförande samt arvoden till dessa.  

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter. 

Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. 

Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras 
på ett betryggande sätt. 

Styrelsen ska se till att SKL Företag AB:s tidplaner för ekonomisk- och 
verksamhetsmässig rapportering kan följas. 

Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I 
arbetsordningen ska det bl.a. anges hur ofta styrelsen ska sammanträda. 

Styrelsen ska i skriftlig instruktion ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och 
den verkställande direktören. 
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Verkställande direktör 

Styrelsen utser, i samråd med SKL Företag AB:s vd, en verkställande direktör för 
bolaget. 

Lön och övriga anställningsvillkor fastställs, i samråd med SKL Företag AB:s vd, 
av styrelsen. 

Styrelsen ska i en skriftlig vd-instruktion ange ansvar och befogenheter för vd. 

Om vd ska skiljas från sina uppgifter, ska samråd ske med SKL Företag AB:s vd. 
 

Bolagets utveckling 

Styrelsen ska uppmärksamma bolagets långsiktiga utveckling och 
anpassningsförmåga till nya krav och förutsättningar. Detta ska beskrivas i 
bolagets affärsplan. 
 

Investeringar 

Bolagets behov av investeringar ska framgå av investeringsbudgeten. Beslut om 
större investeringar ska ske i samråd med SKL Företag AB:s vd. 
 

Ekonomiska krav 

Verksamheten i bolaget ska bedrivas på affärsmässiga grunder och bidra till 
medlemsnytta. Som ekonomiska mål gäller följande: 

Lönsamhetsmål – nettomarginal 

Nettomarginalen beräknas som resultatet efter finansiella poster i procent av 
rörelsens intäkter. 

Nettomarginalen ska under perioden 2017-2019 uppgå till minst 3 procent. 

Kapitalstrukturmål – soliditet 

Soliditet beräknas som eget kapital, inklusive obeskattade reserver exkl. skatt, 
dividerat med balansomslutningen. 

Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 15 procent. 
 

Utdelning 

Bolaget ska inte lämna utdelning. Uppkommen vinst ska återinvesteras i bolaget 
och långsiktigt förbättra bolagets soliditet.  
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Inera i korthet
Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma 
e-hälsoarbete. Våra tjänster används 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 säkerhets-
lösningar. Inera ansvarar också för den tekniska infrastruktur  
och arkitektur som är förutsättningen för de nationella  
e-hälsotjänsterna.

Inera är ett aktiebolag som ägs av landsting och regioner. 
Bolaget leds av en styrelse med två politiker från respektive 
hälso- och sjukvårdsregion. Vd ansvarar för verksamheten.

Vi har ett nära samarbete med eHälsomyndigheten, Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL), Socialdepartementet, 
Socialstyrelsen, journalsystemsleverantörer och övriga 
aktörer inom e-hälsoområdet.

Under 2015 var Ineras omsättning drygt 626 mkr  
och hade vid årets slut 121 anställda.
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Från vänster:  
Johan Assarsson, vd   
Anders Henriksson, 
styrelseordförande
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Utvecklingen inom e-hälsoområdet är verkligen en 
aktuell fråga för hälso- och sjukvården. Allt fler 
e-hälsolösningar är sammankopplade via Ineras 

tjänsteplattform. Allt fler digitala lösningar för hälso- 
och sjukvården planeras och införs. Detta kommer att ge 
patienter, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare 
bättre tjänster och verktyg för att nå och dela information 
mellan vårdgivare.

Vi har under året utvecklat vår koordinerande roll och 
framför allt drivit frågan om samordnad arkitektur och ny 
teknik. Den gemensamma IT-arkitekturen prövades med 
stor framgång när en ny version av Nationell patient   översikt 
utvecklades och infördes under 2015. All information till  
patientöversikten går via Ineras tjänsteplattform. Samma 
anslutningar används även för e-tjänsten Journalen. Journalen 
med patientens tillgång till sin egen journalinformation, 
breddinförs nu över hela landet och vi är övertygade om  
att det är en viktig del för patientmedverkan på riktigt. 

Besökssiffrorna för UMO och 1177 Vårdguiden blev 
högre än någonsin. Och konkret och lyckad samordning 
ser vi när alla vårdgivare via plattformen för stöd och 
behandling nu kan erbjuda internetbaserat stöd och 
behandling på ett säkert sätt, som ett komplement till 
traditionell kontakt. 

För att även kommunerna ska kunna dra nytta av 
våra tjänster fortsätter processen för att Inera ska bli ett 
bolag som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL), landsting, regioner och kommuner gemensam.  
På så sätt kan ännu bättre prioriteringar göras gemensamt 
för hela e-hälsoarbetet och lösningarna hänga ihop över 
vårdgivargränserna. 

Vi har tagit nästa steg i e-hälsoarbetet och fattade 
beslut under året att kunna erbjuda våra tjänster till  
kommersiella företag med vårdavtal på öppna marknaden. 
Tanken är att på så sätt kunna knyta ihop så stora delar 
som möjligt av hälso- och sjukvården i Sverige digitalt  
och att bidra till innovation och utveckling. 

Det vi ser är att tillsammans med andra skapar vi 
förutsättningarna och grunden till utveckling och rätt 
prioriteringar inom e-hälsa. Vårt uppdrag är engagerande 
och spännande. Vi ser optimistiskt fram emot 2016.

JOHAN ASSARSSON, VD  
ANDERS HENRIKSSON, ORDFÖRANDE

STYRELSEORDFÖRANDE & VD: 

2015 – ett fantastiskt  
e-hälsoår!
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Snart finns Journalen i hela landet och forskningen visar att en mer informerad 
och delaktig patient är bra för vården. Som patient kommer man till en början 
att nå helt olika information i Journalen beroende på var i landet man har fått 
vård. Målet framåt är att vårdgivare enas kring vad patienten kan läsa.

Införande som ger patienter tillgång till 
sin journal via nätet har pågått hela året 
över hela landet. Under 2016 kommer alla 

landsting och regioner att göra det möjligt för 
patienter att läsa sin journal via nätet. Studier 
av införandet visar att en mer informerad och 
delaktig patient i förlängningen är bra för 
vården och ökar vårdkvaliteten. 

En av DOMEs projektledare, Rose-Mharie  
Åhlfeldt, som är docent i Informationsteknologi 
inom området informationssäkerhet på Hög-
skolan, i Skövde berättar om arbetet i DOME-
projektet och om hur hon började arbeta med 
dessa frågor.

Patientens perspektiv
Redan tidigt i karriären blev Rose-Mharie 
intresserad av patienterna och deras perspektiv 
i vården. Hon noterade hur informationsflödet 
inte följer patienten i vårdkedjan och hur 
patienten inte har tillgång till sin egen infor-
mation. Patienten vet inte mycket om sin egen 
vård. Undermålig information leder till brister 
i patientsäkerhet och respektfullhet. Patienten 
kommer i kläm, informationen faller bort och 
patienten får vänta. När man skapar systemen 
behöver man tänka i processer utifrån patien-
tens perspektiv.

Svårt få helhetsbild
Nu pågår införande nationellt av möjligheten 
att läsa journalen via nätet, men fortfarande 
kommer det vara svårt för patienten att få en 
helhetsbild av sin information då olika regler 
gäller för olika landsting och regioner. Det 
som visas eller inte visas i Journalen beror 

på var vården ägt rum, vilket innebär att den 
information patienten ser kan skilja sig mellan 
olika vårdgivare och landsting.

– Det är med andra ord inte patientens behov  
av information som är i fokus utan var patien-
ten bor som bestämmer vilken information 
patienten kan ta del av. Det är väldigt långt 
kvar innan vi har patientens behov i fokus, 
anser Rose-Mharie Åhlfeldt.

Patienten känner trygghet  
av möjligheten
När journalen via nätet infördes i Uppsala var 
farhågorna att patienten skulle ställa många 
frågor till vården mellan mötena, men så har 
det inte blivit enligt patienterna. I en studie 
riktad specifikt till cancerpatienter läser de 
snarare på i lugn och ro, samlar sina frågor och 
bearbetar dem inför det planerade mötet.

Delaktiga patienter förändrar 
och förbättrar vården

FAKTA:
• Man når Journalen 

via 1177 Vård-
guidens e-tjänster

• Användare loggar in 
med e-legitimation 

• Över 400 000 per-
soner har ett konto 

• Under 2015 är  
den införd hos:  
- Uppsala 
- Skåne 
- Västmanland 
- Jönköping 
- Kalmar 
- Östergötland 
- Halland 
- Kronoberg 
- Västerbotten

• Under 2016 kommer 
alla landsting och 
regioner erbjuda 
Journalen

• DOME är ett VIN-
NOVA-finansierat 
samarbetsprojekt 
mellan Lunds Uni-
versitet, Högskolan i 
Skövde, Örebro Uni-
versitet och Uppsala 
universitet.

Rose-Mharie
Åhlfeldt
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Förstår innehållet i informationen
Det forskarna även tagit upp i studien var 
den förväntade oro som fanns från vården 
om att patienten inte skulle förstå innehållet 
i sin journal, men det upplever de att de gör i 
stor utsträckning. Patienten har ju ofta först 
fått informationen muntligt och när de sedan 
läser och upptäcker något uttryck/ord de inte 
förstår, tar de reda på det själva. I studierna 
har man inte sett att patienter skulle lida av att 
ta del av information.

Aktivt val att läsa eller inte
Patienterna vet att vårdpersonalen är stressad 
och har ont om tid, så de avvaktar och tar med 
sig sina frågor till nästa besök. Vissa väljer 
aktivt att inte läsa, eller väntar med att läsa. 
Men de gör det som en aktiv handling och 
tycker inte att möjligheten att läsa borde tas 
bort, utan är nöjda med att kunna välja.

Förväntar sig hög säkerhetsnivå
När det gäller integritet och säkerhet förväntar 
sig patienterna att det är säkert och att syste-
met håller en hög säkerhetsnivå. Dessutom 
använder inte patienterna ofta möjligheten 
att dela sin journal med någon man utsett 
till ombud. Däremot kan de läsa eller visa 
journalen tillsammans med någon närstående.

Murbräcka till något större
Landsting och regioner som erbjuder  
tjänsten Journalen har gjort olika bedöm-
ningar för hur och när patienten kan ta del  
av journal informationen. Daniel Forslund,  
är innovationslandstingsråd i Stockholms 
läns landsting och ledamot i Ineras styrelse, 
berättar om sin syn på möjligheterna med 
journalen via nätet och regelverket.

– Möjligheten att läsa sin journal via nätet 
kommer att påverka hälso- och sjukvården 
mycket mer än vi tror. Just att få tillgång till 
sin journal via nätet kan kännas smalt, men  
det är en murbräcka till något mycket större. 
Det öppnar upp för dialog, ger praktiska 
verktyg för en mer informerad patient och 
driver fram en mer personcentrerad vård.  
En ny användning av information om vård  
och hälsa kommer leda till förändringar  
som vi inte ens kan överblicka idag, säger 
Daniel Forslund.

I december beslutade 
Stockholms läns landsting 
att påbörja införandet av 
e-tjänsten Journalen och det 
kommer bli obligatoriskt att 
ansluta sig för alla vårdgivare 
med landstingsavtal. Nu 
pågår arbete med att ta fram 
regelverket och göra tekniska 
anpassningar. Detta ska vara 
klart direkt efter sommaren 
så att tjänsten kan lanseras 
under hösten 2016.

Regelverket måste 
bygga på nationell 
kunskap
– Vi kommer såklart att diskutera regelverk 
och införande med professionen, men det är 
ett politiskt beslut i botten. Det finns mycket 
erfarenhet från andra landsting och regioner 
som underlättar vårt införande.

Idag kan en patient nå helt olika informa-
tion i Journalen – beroende på var i landet man 
har fått vård. Vad är viktigast att ta tag i kring 
regelverk tycker du?

– Jag tycker man som patient har rätt att 
kräva lika behandling i alla landsting och 
regioner. Det är en märklig ordning när 
landsting och regioner ger helt olika möjlig-
heter för sina invånare att nå sin information. 
Det finns ingen logik i det. Skyddsvärdet för 
en patient kan inte vara större hos ett landsting 
eller region än hos något annat.

Gränser är bara streck på kartan
– vi måste enas om regelverket
Läkarförbundet, Vårdförbundet och sjuk-
vårdshuvudmännen behöver samla sig och 
komma överens. Det finns ingen medicinsk 
anledning att ha olika. Gränser mellan lands-
ting och regioner är ju bara streck på kartan! 
Det är inte rimligt att man som patient kan 
nå helt olika innehåll vid helt olika tillfällen, 
beroende på var man har fått vård.

Målet är att nå full enhetlighet, men som 
ett första steg borde vi komma överens om en 
gemensam lägstanivå för vilken information 
som alltid ska finnas tillgänglig. Det måste vi 
kunna enas om!

Under 2016 
pågår ett arbete 
för att ta fram 
ett nytt natio-
nellt regelverk.

Daniel 
Forslund
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Den 8 december 2015, genomfördes en lyckad driftsättning av en ny version  
av Nationell patientöversikt (NPÖ). Den nya versionen bygger på modern  
teknik och därför finns det goda möjligheter till en fortsatt utveckling  
av innehåll och funktionalitet.

Den 8 december 2015, genomfördes 
en lyckad driftsättning av en ny version av 
Nationell patientöversikt (NPÖ). Den nya 
versionen bygger på modern teknik och det 
finns därför goda möjligheter till en fortsatt 
utveckling av innehåll och funktionalitet.

Den stora förbättringen av NPÖ har skett 
i tekniken även om utseendet och användar-
vänligheten också har utvecklats.

– Den nya versionen innehåller en hel del 
förbättringar som gör att användarna på ett 
enklare sätt kan hitta rätt information i NPÖ. 
Med den nya versionen kommer också möj-
ligheten att redan nu ta del av ny information, 
som exempelvis genomförda vaccinationer, 
säger Ingela Jägerstedt-Larsson, ordförande i 
förvaltningsgruppen för NPÖ.

Nationell patientöversikt gör det möjligt 
för behörig vårdpersonal att med patientens 
samtycke ta del av journalinformation som 
registrerats hos andra landsting, kommuner 
eller privata vårdgivare. Att få tillgång till en 
heltäckande bild av tidigare dokumentation är 
viktigt för att personal i vård och omsorg ska 
kunna fatta rätt beslut och utöva en god vård. 

Statistiken i den här artikeln, visar hur 
många användare NPÖ har haft nationellt över 
hela landet och hur stort antal patienter de sökt 
information om per månad.

 
Under 2009 började Örebro med NPÖ 
och de var först. Redan från start var verksam-
heterna med i diskussionerna och påverkade 
innehållet och prioriteringar för vad NPÖ 
skulle innehålla.

– En av fördelarna med att vara först var 
just det att kunna påverka innehållet. Vi tänkte 
säkert på självklara saker, men det var bra 
att verksamheterna fick vara med i diskus-
sionerna och prioriteringarna. Samtidigt var 
det ju lite svårt också eftersom systemet var 
så tomt, vi var de enda på plats. Som att vara 
först med telefon, det fanns ingen att ringa till, 
berättar Karin Rydberg, tjänsteansvarig. 

Användningen är hög i Örebro och NPÖ 
är en självklar del av arbetet och ger stor nytta 
just för att tjänsten har så mycket information 
som behövs för att göra en bra planering och 
bedömning med patienterna. Kommunerna är 
de största användarna och använder tjänsten 

Nationell patientöversikt 
– en av de viktigaste  
nationella e-tjänsterna

FAKTA:
• Det är nu möjligt ta 

del av vaccinationer 
i NPÖ

• All information till 
NPÖ går via Ineras 
tjänsteplattform

• Antalet användare 
ökar stadigt

• Alla landsting och 
regioner och 10 
kommuner visar  
sin information 

• Cirka 230 kommuner 
kan läsa journal-
information
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framför allt för att ta del av dokumen-
tation från sjukvården, för patienter i 
omsorg och hemsjukvård.

 – I mitt yrke som sjuksköterska kan 
jag hämta värdefull information som jag 
behöver för att göra rätt bedömning och 
jag kan snabbt komma åt den. Det gör att 
jag kan planera bättre. Vi var tidiga med 
att använda NPÖ och det beror nog på att 
vi är lite framåt men också på att vi har 
haft en chef som tidigt förstod nyttan. 
Det gäller att komma över tröskeln 
och våga förändra sitt arbetssätt, säger 
Annalena Lönnqvist, sjuksköterska, 
Askerund hemsjukvård.

NPÖ har funnits sedan länge och är 
en av de viktigaste nationella e-hälso-
tjänsterna. Den nya versionen bygger på 
Ineras tjänsteplattform, som integrerar 
Sveriges vårdsystem och hanterar jour-
nalinformationen på ett strukturerat och 
enhetligt sätt. Nu när den nya versionen 
är lanserad finns goda förutsättningar att 
fortsätta arbetet med att fylla NPÖ med 
innehåll och öka kännedomen, använd-
ningen och nyttan av tjänsten.
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1177 Vårdguiden och UMO (ungdomsmottagningen på nätet) har en positiv  
utveckling i såväl kännedom och antal besök som nöjdhet. Landstingen och 
regionernas gemensamma satsningar ligger bakom framgången, liksom  
tillkomsten av nya uppmärksammade e-tjänster.

Under året har ett första steg tagits 
för att koppla ihop de öppna och 
inloggade tjänsterna genom att lyfta 

in e-tjänsterna som en tydlig del av 1177 
Vårdguiden och ta bort namnet och varumärket 
Mina vårdkontakter, något som också syns i 
ökat antal besök.

– Särskilt positivt för hela 1177 Vårdguiden 
2015 är den 30-procentiga ökningen av 
ärenden inom e-tjänsterna. 88 procent 
uppger att de följer råden när de ringt 1177 
Vårdguiden på telefon och förbättringen av 
driftsäkerheten för telefoni plattformen, säger 
Kim Nordlander, chef för 1177 Vårdguiden 
och UMO inom Stockholms läns landsting 
som har det nationella utföraruppdraget.

Införandet av Journal på nätet runt om i 
landet har gett uppmärksamhet åt e-tjänsterna 
bland annat genom medier, och säkert bidragit 
till ökat antal inloggningar. Även den nya 
plattformen Stöd och behandling, som är 
ett verktyg för vårdgivare att erbjuda stöd, 
utbildnings- och behandlingsprogram över 
nätet, förväntas öka intresset för e-tjänsterna 
på ett liknande sätt. Användningen har 

kommit igång och väntas öka kraftigt under  
de närmaste åren.

1177.se utökades också med flera nya 
teman – Patientlagen och Våga berätta, med 
information för barn om psykisk hälsa. Våga 
berätta innehåller även information om barns  
rättigheter enligt Barnkonventionen, Patient-
lagen och rättigheter när någon i familjen är  
sjuk. Även ett nytt tema för vårdpersonal har  
tagits fram för att ge råd om hur 1177 Vård - 
guiden kan användas i kontakten med invånarna.

I februari driftsattes en helt ny version 
av UMO.se med ny form och mobilanpassning 
som möjliggör att all information är tillgänglig 
i alla typer av enheter på samma sätt. Den 
nya formen bottnar i UMO:s verksamhetsidé 
om att vara en aktuell, levande och trovärdig 
digital kontaktyta för unga som söker infor-
mation och dialog om sex, hälsa och relationer.

– Att lyfta ungas egna erfarenheter är 
en trovärdighetsfaktor. Ungas perspektiv 
har, som alltid i arbetet med UMO.se, tagits 
till vara i utvecklingen av den nya formen. 
Användartester har genomförts med unga i 
olika åldrar och 
med olika förut-
sättningar att ta till 
sig information. 
Vi har även gjort 
enkäter och följt 
upp trender i ungas 
webbanvändning. 
Allt för att skapa 
en lättanvänd och 

1177 Vårdguiden och UMO  
– i allmänhetens tjänst

Kim Nordlander

Åsa Sandler

SAMMAN-
FATTNING 
NKI 2015:
TJÄNST NKI
Klamydia- 
provtagnings- 
tjänsten i 1177  
Vårdguidens  
e-tjänster 91

1177 Vårdguiden  
på telefon 84

UMO.se 81

1177.se 80

1177 Vårdguidens 
e-tjänster 72

NKI = Nöjd Kund Index

Riktmärken för NKI
<55  Inte nöjd
55–74  Nöjd
>74  Mycket nöjd

Källa: SCB Medborgar-
undersökning 2014

Det är Stockholms 
läns landsting som  
har det nationella 
utföraruppdraget  
för 1177 Vårdguiden 
och UMO.
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lockande webbplats för de allra viktigaste 
frågorna, säger Åsa Sandler, produktions-
ledare på UMO:s redaktion.

Starka varumärken och ökad 
användning
Satsningarna som landsting och regioner 
gör i att bygga erbjudanden till invånare via 
välkända varumärken är mycket framgångsrik. 
Varumärkesundersökningarna visar att känne - 
domen om UMO ligger på 79 procent i mål - 
gruppen. Och kännedomen om 1177 Vårdguiden 
ligger på hela 89 procent. 

Tjänsterna har haft en positiv utveckling 
vad gäller kännedom, användning och nöjdhet 
under de senaste åren: Invånarnas användning 
av 1177 Vårdguidens e-tjänster har ökat både 
i antal individer, inloggningar och ärenden. 
Drygt 65 000 nya användare har tillkommit 
under året. Antalet anslutna vårdenheter har 
också ökat med omkring 9 procent. Antalet 
besök på 1177.se samt umo.se fortsätter öka.  
1177 Vårdguiden på telefon ligger på en  
stabil nivå. 

Införandet av Stöd och behandling
En av de större händelserna under året är att 
1177 Vårdguiden i mars utökades med en helt 
ny nationell tjänst och platt f orm, Stöd och 
behandling. Exempel på användning via nätet 
är behandling mot ångest och depression, 
smärta, tinnitus och screening vid alkohol-  

och drogproblem. Tjänsten kan också användas 
för att bygga program och utbildningar som 
stöd för patientens egen vård och omsorg, men 
även program som stöder vårdprocesserna för 
bättre interaktion mellan vård och patienter för 
att främja delaktighet och öka tillgängligheten.

Utvecklar strategier för  
införanden och utbildning 
Arbetet med att ta fram en ny generell 
införande strategi och modell för införande-
program som stödjer breddinföranden blev 
klart under första kvartalet 2015. 

– Den strategin och modellen tillämpar vi 
nu i införandet av Stöd och behandling och det 
upplever vi som en stort steg framåt, berättar 
Eva Lindholm, ansvarig för införande av 
e-tjänster inom 1177 Vårdguiden.

– Införandeprogrammet för Stöd och 
behandling riktar sig till projektledare, 
kommunikatörer, vårdgivaradministratörer,  
designers, utgivare, behandlare och verk - 
samhetsutvecklare, fortsätter hon. Programmet 
erbjuder bland annat utbildning i Designer-
verktyget, utbyte av gemensam information 
om erfarenheter landstingen emellan – och 
genomgång av juridiska frågeställningar, 
såsom upphovsrätt, upphandling, riskanalys 
och avvikelsehantering med utgångspunkt 
i att Stöd och behandling är ett Nationellt 
Medicinskt Informationssystem (NMI).

UNDER ÅRET HAR 
WEBBPLATSERNA  
VUNNIT ETT ANTAL 
PRISER: 

Web Service Award  
till 1177 Vårdguiden  
på webben, priset  
som Sveriges bästa  
responsiva webbplats
Motivering: ”1177 Vård
guiden lyckas leverera all den 
information som användaren 
kan tänkas behöva i sin mobil. 
Det är enkelt att hitta rätt 
och användarna tar enkelt 
del av den information som 
eftersöks. Man har arbetat 
hårt med användarvänlig
heten, vilket verkligen har 
lönat sig.”

Web Service Award 
till UMO, priset  
som bästa sajt för 
samhällsinformation 
– med högsta betyg  
i tävlingens historia!
Motivering: ”Man har 
lyckats med det svåra  
uppdraget att nå en kräsen 
målgrupp genom att använda 
rätt tonalitet och tilltal. Med 
smarta funktioner har man 
uppnått fantastiska betyg 
i användarvänlighet och 
design.”

Svenska publishing-
priset till UMO  
i kategorin digitala 
läromedel.
Motivering: ”För en sajt 
med perfekt användar
perspektiv och uttömmande, 
sakliga svar.”

Servicedesk forum  
awards 2015, bransch- 
priset för ”Årets 
Servicedesk Manager 
2015” gick till Camilla 
Widmark, Support- 
ansvarig på Invånar-
tjänster.
Motivering: “Hon såg tidigt 
helhetsbilden och var noga 
med att både verktyg och 
processer implementerades 
parallellt för att projektet 
skulle bli så lyckat som 
möjligt”.
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1177 Vårdguiden och UMO har tillsammans  
ca 100 miljoner kontakter med invånarna om året.

ANVÄNDNING 2015
FÖRÄNDRING 2015  
I JÄMFÖRELSE MED 2014
De mätningar som genomförs visar att invånarna  
är mycket nöjda med tjänsterna.
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Statistiktjänsten har sedan två år gett möjlighet för landsting och regioner  
att följa utvecklingen av sjukskrivningsmönster för sina vårdverksamheter.  
Under 2015 öppnades en publik del av tjänsten, där även allmänheten  
kan få en bild över sjukskrivningsmönster i landet.

– I Statistiktjänsten kan alla invånare i Sverige nu 
följa bland annat hur många kvinnor respektive män 
som är sjukskrivna och hur andelen är fördelad per 
landsting/region. Det finns även fakta för fördelning av 
sjukskrivningar bland åldrar, hur länge de är sjukskrivna 
och för vad. Fortfarande saknas statistik i Statistiktjänsten 
från några landsting, men de kommer att anslutas under 
2016, säger Anders Glennhage, tjänsteansvarig för 
Statistiktjänsten på Inera.

Målet med Statistiktjänsten är att göra uppföljning 
av sjukskrivning på lokal, regional och nationell nivå möjlig.  
Tjänsten ger möjlighet att se hur hälso- och sjukvården 
arbetar med sjukskrivning, bland annat avseende könsupp-
delad statistik. Målgruppen är bred, potentiella användare 
är bland andra verksamhetschefer, processledare och verk-
samhetsutvecklare. Statistik på vårdgivar- och vårdenhets nivå 
är endast nåbar via kommunikationsnätet Sjunet, för hälso-  
och sjukvårdspersonal med särskild behörighet och 
SITHS-kort.

– Landstingen har behov av att följa upp egna vård-
enheter, men även privata enheter som ingår i respektive 
landsting via avtal. Eftersom det idag inte finns någon 
nationell källa över avtal har Inera valt att under 2015 
utveckla en lösning som innebär att landstingen själva 
rapporterar in vilka enheter som ingår i landstinget och 
som man vill följa upp, berättar Anders Glennhage.

Lösningen har utformats så att sekretessreglerad  
information inte utlämnas från de privata enheterna  
till landstingen, all statistik presenteras med tröskel- 
värden för att undvika att  
identiteter röjs.

Nu kan alla hålla koll 
på hur sjuka vi är

Anders Glennhage
FÖRDELNINGEN  
MELLAN KÖN:

63% 37%
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Under 2015 har SITHS Förvaltningsgrupp tillsammans med SITHS-anslutna  
organisationer arbetat hårt med att byta ut gamla certifikat på SITHS-kort.  
Gamla certifikat, som utfärdats med SITHS CA v3, upphörde att gälla den  
28 november 2015 och behövde därför ersättas med SITHS CA v1. 

Konsekvensen – om utbytet inte skedde i tid – skulle  
bli att personer med gamla certifikat inte skulle 
kunna använda sitt SITHS-kort för elektronisk 

identifiering efter den 28 november. Totalt var det ungefär 
220 000 kort och certifikat som skulle bytas ut. Drygt 125 
000 användare skulle byta sitt certifikat och resten behövde 
få ett helt nytt SITHS-kort.

Förberedelser och planering
Hösten 2013 påbörjades förberedelserna inför bytet av  
kort och certifikat. Samtliga SITHS-anslutna organisa-
tioner informerades, ny funktionalitet för att underlätta 
utbytet planerades, och många organisationer började 
planera för hur deras eget utbyte skulle gå till. Trots att 
förberedelserna startade i god tid, var det inte förrän vid 
halvårsskiftet 2015 som arbetet kom igång på allvar.

Ny funktionalitet som underlättade
För att underlätta utbytet av kort och certifikat lanserade 
SITHS Förvaltningsgrupp i november 2014 ny funktionalitet 
i SITHS Admin, som gjorde det möjligt att ta reda på vilka 
kort och certifikat som behövde bytas inom respektive 
organisation. I maj 2015 kom ytterligare funktionalitet som 
gjorde det möjligt att utfärda nya certifikat till befintliga 
kort till många personer samtidigt.

– Den nya funktionaliteten uppskattades mycket av 
verksamheterna som skulle arbeta med utbytet, berättar 
Kerstin Arvedson, tjänsteansvarig för SITHS. De upplevde 
att verktyget var enkelt att använda och under lättade 
arbetet med utbytet.

Utbyte av certifikat – tillhör också en vardag
Trots att det var enormt många kort och certifikat som 
skulle bytas på en gång, så tillhör utbyte av kort certifikat 
den vanliga rutinen, som är ett löpande arbete för SITHS. 
Ett SITHS-kort och SITHS-certifikat är som regel giltigt  
i fem år, och ska av säkerhet- och kvalitetsskäl alltid bytas 
efter denna tid. Det som krånglade till det denna gång, var  

att själva korten var giltiga längre än själva SITHS CA v3  
certifikaten, som hade en kortare livslängd än normalt. 
Detta medförde att hanteringen av antal byten blev större 
och mer komplex än vad det vanligtvis är.

– Att något sådant händer igen måste vi undvika, säger 
Kerstin Arvedson. Det var en stor påfrestning för alla 
berörda – anslutna organisationer, SITHS Förvaltning och 
Nationell kundservice.

Resultat över förväntan
Trots att de flesta organisationerna kom igång relativt 
sent med sitt utbyte, blev resultatet över förväntan. Efter 
”den stora dagen” var det hur lugnt som helst. I stort sett 
fungerade allt som vanligt för användarna. Fantastiskt 
roligt! Och vi vill återigen tacka alla SITHS-anslutna 
organisationer för ett mycket bra arbete.

– Gott samarbete, anpassat IT-stöd, samt tydlig och 
kontinuerlig kommunikation, gjorde att vi nådde ett lyckat 
resultat, säger Kerstin Arvedson. Det är vi jätteglada för!

Lyckat byte av SITHS-certifikat
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Hittills har i stort sett bara Ineras 
ägare, landsting och regioner, haft 
möjlighet att köpa tjänster från Inera. 

Men efter en juridisk utredning fattade Ineras 
styrelse beslutet att anslutning till exempelvis 
tjänsteplattformen, eller andra av Ineras 
tjänster, också ska kunna erbjudas direkt till 
kommersiella företag. 

Syftet är att stimulera utvecklingen inom 
e-hälsa, så att marknadsaktörer kan använda 
Ineras tjänster för att ta fram nya, innovativa 
applikationer och funktioner för patienter och 
invånare eller medarbetare i vård och omsorg. 

Förhoppningen är att marknaden ska bidra 
till att utbudet av tjänster ökar snabbare, så att 
patienter får större möjligheter till självservice 
och delaktighet i vården, och vårdpersonal får 
effektiva verktyg.

Ingen information kommer att släppas ut 
från vårdsystemen via tjänsteplattformen om 
inte de vårdgivare som äger informationen 
har avtalat om detta. Inera kommer dessutom 
att kräva att få certifiera tjänster som ansluts 
till plattformen. Allt för att hålla en hög 
säkerhet och kvalitet i hanteringen av känslig 
information.

Flera leverantörer erbjuder tjänster till 
Inera och många av dem ligger långt fram när 
det gäller innovativa lösningar för vård och 
omsorg, och både vårdgivare och patienter 
har stor nytta av att deras tjänster kan utbyta 
information med alla vårdsystem som anslutits 
till tjänsteplattformen. De möjligheter som 
tjänsteplattformen ger är en mycket viktig 
pusselbit för att öka samverkan mellan det 
offentliga och privata aktörer på området.

Ineras tjänster öppna  
för kommersiella företag
Inera har tagit nästa steg i e-hälsoarbetet och erbjuder sina tjänster  
till kommersiella företag på öppna marknaden. Avsikten är att bidra  
till innovation och utveckling. Möjligheten kommer göra Inera till ett  
nav för hela Sveriges vårdinformation, och leda till en positiv utveckling 
för både patienter och vårdpersonal.

INERAS MARKNAD ENLIGT NY POLICY

Regioner  
och 

 landsting 
_

Hälso- och 
sjukvård

Kommuner 
_

Hälso- och 
sjukvård
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utförade 

_
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Myndigheter 

_
som  

bedriver  
hälso- och 
sjukvård

_
med behov av 
informations-

utbyte
_

som utöver 
tillsyn & 

uppföljning

Invånare 
_

Hälso- och 
sjukvård

Leverantörer till hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård
Tandvård
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Informationen som visas i Vården i siffror hämtas 
från nationella kvalitetsregister och andra register 
och databaser som innehåller kvalitativa mått av 

olika slag. Vården i siffror har sitt ursprung i den tryckta 
upplagan ”Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård”,  
som nu gjorts om och istället visar all data i digital form. 

Nu öppen för alla
Under 2015 har Vården i siffror utökats med ny data, 
som till exempel hjärtsjukvård, intensivvård, psykiatrisk 
vård, habilitering, reumatisk sjukvård, väntetider i vår-
den, patientsäkerhet, överlevnad vid cancersjukdomar,  
minskning av övervikt efter obesitaskirurgi, med mera. 
Dessutom har ett arbete pågått med att visualisera 
indikatorer i nationella rapporter  
som skapar överblick över olika sjukdomsområden. 

Ett stort arbete har också gjorts med att öppna upp 
webbplatsen för allmänheten. Sedan december 2015 är 
Vården i siffror tillgänglig för alla som är intresserade av 
hur svensk hälso- och sjukvård utförs och dess resultat. 
Tidigare krävdes inloggning med SITHS-kort.

Viktig källa som förbättrar vården
Syftet med Vården i siffror är att skapa dialog om resultat  
och kvalitet mellan och inom olika ledningsnivåer hos 
vårdgivare. Ökad kvalitet genom förbättringsarbete och 
mer jämlik vård är önskvärda effekter. Syftet är också 
att göra hälso- och sjukvårdsstatistik tillgänglig för både 
invånare och vårdpersonalen, för att ge inspiration och 
skapa nya kontaktytor för erfarenhetsutbyte. Målet med 
Vården i siffror, är att webbplatsen ska vara sam lings-
platsen för all statistik av mått och resultat i vården. 

Vården i siffror
Vården i siffror är en webbplats som visar en mängd olika mått  
och resultat inom svensk hälso- och sjukvård. Det kan till exempel  
handla om utfallet av en viss typ av behandling, hur lång väntetiden  
är för att få en viss typ av vård, eller hur många som fått en viss typ  
av behandling.
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Syfte med detta projekt är att ta ett större grepp 
kring alla led i Ineras affär, och skapa bättre 
förutsättningar för en effektivare leverans. Målet 

med projektet är att Inera ska uppfattas som en profes-
sionell organisation, som på ett effektivt sätt levererar 
efterfrågade tjänster. I slutändan ska detta resultera i 
nöjdare kunder.

– Det är härligt att se all den energi och kreativitet som 
finns bland alla medarbetare som deltar i projektet, säger 
Rolf Åström som är projektledare. Utgångspunkten för 
hela projektet är alla synpunkter vid fått vid landstings-
besök, via ärenden som Nationell kundservice hanterat, 
och vid andra kontakter vi haft med kund. Detta har gett 
oss en hyfsat bra bild över vad kunder förväntar sig av 
oss, och det vill vi leva upp till. Förhoppningen är att Inera 
ska bli en ännu bättre samarbetspartner, som förenklar 
vardagen för alla som vill använda, förstå och hantera våra 
tjänster. Vi kommer inte att vara nöjda, förrän våra kunder 
är nöjda, lovar Rolf.

Sömlös hantering mellan delområden
Inom projektet Kundfokuserade processer och stöd - 
system ingår tio delområden, vars uppgifter ska sam -
ordnas och koordineras med varandra. Gemensamt  
för alla delområden är att de styrs mot samma mål  
– kundens nytta och behov.

Delområden
De delområden projektet omfattar är; 
• En ny version av Inera.se. Kund, som ska ta fram  

interna processer för ett bättre kundmöte. 
• Affär, som ska skapa tydlighet kring avtal och 

prismodeller. 
• Processer och roller, där dessa ska beskrivas 

övergripande. 
• Planer, som ska identifiera vilka planer Inera och  

kunder behöver använda och ta fram. 
• Systemintegration, ansvarar för att alla tekniska  

kopplingar mellan system fungerar. 
• Leverans, ska ta fram en leveransprocess som fungerar 

för våra kunder. 
• Support, arbetar med att ta hem all support till Inera  

och skapa en nationell kundservice. 
• Uppföljning, ska se över intern och externt behov av 

statistik och annan uppföljning. 
• Ekonomi, tar fram stödsystem och ska införa 

e-fakturering. 

Nytt projekt  
för nöjdare  
kunder
Inera driver internt ett projekt 
som syftar till att vi ska bli en mer 
kundanpassad och professionell 
leverantör av nationella tjänster, 
projektet Kundfokuserade  
processer och stödsystem. Rolf Åström
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Ineras kärnkompetens utgörs av 
styrning, ledning och koordinering, samt 
kravställning och förankring i samverkan 
med våra ägare och kunder. Viktiga funk-
tioner är även strategisk arkitekturstyrning, 
kundservice och kommunikationsverksamhet. 
Beredningsprocessen av ärenden och nya 
uppdrag via programråd, beredningsgrupp 
och styrelse är etablerad och fungerar bra.

Styrelsen består av två politiker från 
respektive hälso- och sjukvårdsregion, en från 
den styrande majoriteten och en från opposi-
tionen. De beslutar om övergripande planer 
och strategi för verksamheten. I deras ansvar 
är att bereda ärenden och få rekommendationer 
från sina respektive huvudmän i viktiga frågor.

Beredningsgruppen bereder ärenden  
till styrelsen. De har ansvar för att berätta  
för och stämma av med sina huvudmän om  
de prioriteringar som Inera gör.

Programrådet är Ineras kanal mot lands-
ting och regioner för förankring, dialog och 
samverkan kring de gemensamma, nationella 
tjänsterna inom e-hälsa.

Programrådet deltar i beredningen av de 
ärenden och uppdragsförslag som kommer 
in till Inera och medverkar till att ta fram en 
verksamhetsplan. Det är sammanhållande för 
landsting och regioners planer för anslutning 
till tjänster. De medverkar till att säkerställa 
deltagande med strategisk verksamhets-, 
kommunikations- och it-kompetens i förvalt-
ning- och projektstyrgrupper. Rådet ansvarar 
för att samverkan sker med ledningsnätverken, 
det vill säga hälso- och sjukvårdsdirektörer 
(HSD), informationsdirektörer (ID), IT- direk-
törer (SLIT), samt ekonomidirektörer och de 
kommunala chefsnätverken. Programrådet är 
också rådgivande till beredningsgruppen.

Det är Vd som ansvarar för att Ineras 
verksamhet sker enligt styrelsens riktlinjer. 
Till sitt stöd har vd en ledningsgrupp som 
består av avdelningschefer och enhetschefer.

Ineras kärnkompetens, 
styrning och ledning

DET FINNS CIRKA  
25 FÖRVALTNINGS-
GRUPPER med 
representanter från 
landsting, regioner, 
kommuner och privata 
vårdgivare för tjänster-
na hos Inera.

SVERIGES LANDSTING OCH REGIONER

STYRELSE

INERA

PROGRAMRÅD

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PRESIDIUM

BEREDNINGSGRUPP
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Tjänster och projekt
1177 Vårdguidens e-tjänster 
Genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster kan 
invånare i hela landet kontakta vården, utföra vårdärenden 
och läsa personlig information om sin vård på ett säkert 
sätt. Det kan till exempel handla om att boka tid, förnya 
recept, ta del av provsvar eller annan vårddokumentation 
och på andra sätt få stöd i sin vårdprocess. Under 2015  
har utförda ärenden ökat med 30 procent inom 1177 Vård-
guidens e-tjänster.

1177 Vårdguiden på telefon
1177 Vårdguiden på telefon är en nationell tjänst. Om man 
behöver sjukvårdsrådgivning kan man ringa 1177 dygnet 
runt, året om, var man än befinner sig i Sverige. 88 procent 
uppger att de följer råden när de ringer 1177 Vårdguiden  
på telefon. 

Rådgivningsstödet webb
Rådgivningsstödet webb är ett stöd för legitimerad 
vårdpersonal, framför allt sjuksköterskor, att bedöma vård-
behov. Merparten av landstingen och regionerna använder 
Rådgivningsstödet webb inom primär- och öppenvården.

1177 Vårdguiden på webben 
1177 Vårdguiden på webben är landstingens och regionernas 
gemensamma tjänst till allmänheten för råd om vård på 
webb. Webbplatsens innehåll produceras av vårdpersonal 
och bearbetas både av en nationell redaktion och av 
regionala redaktioner/redaktörer. 1177.se anpassas auto-
matiskt beroende på var man bor och man kan få nyheter, 
information och länkar till de e-tjänster som är aktuella i 
det egna landstinget eller regionen. En av de större händel-
serna under året är att 1177 Vårdguiden utökades med en 
helt ny nationell tjänst och plattform, Stöd och behandling. 
1177 Vårdguiden har under året fått ett flertal utmärkelser.

Hjälplinjen
Nationella hjälplinjen erbjuder kostnadsfri psykologisk 
hjälp och vänder sig till människor som är i psykisk kris 
eller i andra svåra livssituationer. Man kan kontakta 
Nationella hjälplinjen för egen del eller om man är orolig 

för någon närstående. Både den som kontaktar Hjälplinjen 
och den som svarar är helt anonyma. Hjälplinjen besvarar 
cirka 13 000 samtal per år. De vanligaste orsakerna till 
kontakt är i nämnd ordning; relationsproblem, oro för 
närstående, ångest, depression samt kris och självmord.

Journalen
Sedan 2015 är det Inera som förvaltar och utvecklar 
Journalen. Tjänsten gör det möjligt för invånarna att läsa 
journal information från hälso- och sjukvården via nätet. 

I november genomförde Inera en nationell konferens 
för att diskutera Journalen via nätet ur olika perspektiv. 
Omkring 120 personer deltog och deltagarna var före   - 
trädare för landsting, regioner och kommuner, vård-
professioner, myndigheter och leverantörer.

Utvärderingen visade att konferensen om Journalen  
via nätet var mycket uppskattad, men att man gärna vill  
ha mer tid för fortsatta diskussioner och Inera planerar 
därför för fler konferenser under 2016.

Vårdens intyg
20 landsting/regioner har infört Läkarintyg som gör det 
möjligt för läkare och handläggare att skicka läkarintyg 
och meddelande elektroniskt mellan hälso- och sjukvården 
och Försäkringskassan. 20 landsting/regioner har anslutit 
till nya tjänstekontrakt som gör det möjligt för invånare 
att själva hantera sina intyg via Mina intyg en e-tjänst som 
man når via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Den riktar sig 
till invånare där de kan hantera sina läkarintyg. Nu finns 
möjlighet att hantera två av Transportstyrelsens läkarintyg 
för högre körkortsbehörighet (Läkarintyg och Läkarintyg 
diabetes).

I de fall fråga/svar inte stöds av journalsystemet finns 
tilläggsapplikationen Webcert Fråga/Svar och nu stödjer 
Webcert även av Transportstyrelsens läkarintyg för högre 
körkortsbehörighet (Läkarintyg och Läkarintyg diabetes). 
Arbete pågår för att ge privata vårdgivare möjlighet att 
hantera intyg i Webcert. 

Under året har Statistiktjänsten för ordinerad sjukskriv-
ning lanserats. Det är en webbtjänst som gör det möjligt 
att följa upp och se samlad statistik för den i läkarintygen 
ordinerade sjukskrivningen. 
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Födelseanmälan gör det möjligt för förlossningskliniker att 
skicka födelseanmälan elektroniskt till Skatteverket och 
direkt få tillbaka ett personnummer till det nyfödda barnet. 
Tjugo landsting har infört tjänsten.

Projektet Intygstjänster har under 2015 fortsatt vidare-
utveckla intygstjänsterna. Inera AB fick i uppdrag från 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att fortsätta 
det nationella utvecklingsarbete som påbörjades i projektet 
Intygstjänster 2013 genom att under åren 2014-2015 
uppfylla samtliga delmål under sjukskrivningsmiljardens 
villkor 5 ”Utökat elektroniskt informationsbyte” samt 
tilläggsuppdraget ”Fördjupade medicinska utredningar”.

STÖD OCH BEHANDLING 
Tjänsten Stöd och behandling är en av 1177 Vårdguidens 
e-tjänster som möjliggör för landsting, regioner, kommuner 
och privata vårdgivare med vårdavtal att erbjuda invånare 
stöd- och behandlingsprogram via nätet. Några olika 
tillstånd som det finns program för är exempelvis ångest, 
depression och smärta. I tjänsten Stöd och behandling finns 
också ett elektroniskt verktyg för att kunna specialdesigna 
olika typer av stöd- och behandlingsprogram utifrån de 
behov den aktuella målgruppen har. Införandet pågår för 
fullt och i början av mars var 150 vårdenheter anslutna. 

UMO 
UMO.se är en nationell ungdomsmottagning på nätet där 
unga mellan 13 och 25 år kan hitta relevant, aktuell och 
kvalitetssäkrad information om sex, hälsa och relationer. 
På UMO.se finns texter, filmer, animationer, tester och 
illustrationer som ger unga kunskap och möjlighet att 
reflektera kring olika frågor som rör sex, hälsa och relatio-
ner. Förhoppningen är att unga på så vis får verktyg för 
att fatta egna väl grundade beslut som rör viktiga frågor 
i deras liv. Kännedomen i målgruppen är 79 procent och 
under året har webben helt anpassats för mobilen.

E-blankettjänsten
E-blankettjänsten är anpassade blanketter som berör 
olika verksamhetsområden, framför allt inom kommunal 
förvaltning. Under 2015 påbörjades arbetet med att moder-
nisera e-blankettjänsten. Formulären får nytt modernt 

utseende, men med samma innehåll som de nuvarande 
PDF-blanketterna, de får ett nytt tillgänglighetsanpassat 
format, kommer att kunna fyllas i på skärmen och sedan 
skrivas ut. Alla blanketter kommer även som PDF-er.

Samtliga gränssnitt är responsiva och anpassar 
utseendet utefter besökarens typ av enhet. Det innebär 
exempelvis att formulären fungerar lika bra i mobiltelefon 
eller läsplatta som i dator.

Eira och Socialtjänstbiblioteket
Via landstingssamarbetet Eira, får vårdens personal 
tillgång till internationella forskningsresultat via ett stort 
antal e-tidskrifter. De gemensamma licensavtalen omfattar 
all vårdpersonal i landets 21 landsting och regioner men 
ger även privata vårdgivare med landstingavtal rätt till 
åtkomst. Under året infördes bland annat proxy åtkomst  
till Eira Discovery för privata vårdföretag. 

Från årsskiftet 2015/2016 erbjuder Inera inte längre 
Socialtjänstbiblioteket och från och med januari 2016 
släcktes www.socialtjänstbiblioteket.se ned.

eKlient
En viktig del av arbetet med eKlient är att tillsammans 
med landsting och regioner ta fram standarder och sätta 
livscykelplaner för hur länge viktiga IT-komponenter 
ska användas. Detta underlättar både för till exempelvis 
landstingen och för samarbetsparter, som får en norm 
att förhålla sig till vid utveckling och framtagning av 
nya system och tjänster. Det underlättar också för andra 
nationella projekt, som får en samlad bild över hur till 
exempel landstingens IT-miljöer utvecklas över tid.

Elektronisk remiss
Elektronisk remiss skapar grunden för elektroniskt utbyte 
av remisser mellan vårdgivare inom det egna landstinget/
regionen samt utanför det egna landstinget/regionen. Det 
finns ännu ingen som använder Elektronisk remiss via den 
nationella tjänsteplattformen, men planering pågår inför 
det första införandet. 

Man har under året tagit fram en lösning för hantering 
av bilagor samt en informationsspecifikation för utbud. 
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Hjälpmedelstjänsten
Under 2015 togs all funktionalitet i drift för 
Hjälpmedelstjänsten. Hjälpmedelsleverantörer registrerar 
sina produkter, och information om dessa i tjänsten som 
hanterar en del av det totala utbudet i Nationell katalog för 
produkter och avtal som omfattar 660 000 artiklar, varav 
260 000 är ISO-klassificerade hjälpmedel. 

En planerad uppdatering i slutet av 2015 med förbätt-
ringar för tjänsten är framflyttad till början av 2016.

Infektionsverktyget
Syftet med Infektionsverktyget är att förebygga vård - 
relaterade infektioner, förbättra följsamhet till behandlings - 
rekommendationer samt att minska bruket av bredspektrum- 
antibiotika. Via Infektionsverktygets rapportverktyg kan 
man ta fram rapporter över vårdrelaterade infektioner, 
antibiotikaordinationer, koppling till riskfaktorer etc. 
inom enskilda organisationer. Denna återkoppling hjälper 
verksamheten att själv identifiera problem, och ger ett  
bra underlag att använda i det lokala förbättringsarbetet.

Under året har förbättringar gjorts i systemet samt 
anpassningar påbörjats av Infektionsverktyget till 
Primärvården. Flytt har skett av IT-driften till Inera.

Nationell patientöversikt
Nationell patientöversikt gör det möjligt för behörig 
vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av 
journalinformation som registrerats hos andra landsting, 
kommuner eller privata vårdgivare. 

Nationell patientöversikt fick i december ett nytt 
utseende och några nya funktioner som en vy för kalendern, 
möjlighet att sortera informationen samt möjlighet att 
ta del av läkemedelsinformation och vaccinationer. Den 
stora utvecklingen under året skedde i den teknik för hur 
information från journalerna hämtas till Nationell patient-
översikt och möjligheterna för vårdgivare att dela med sig 
av vårdsystem. 

Nitha
Nitha är ett nationellt IT-stöd för händelseanalys. Nitha 
består av en operativ del där analysledare och experter 
registrerar och utför analyser av skador inom vården 
enligt en systematiserad metod. Nitha består också av en 
kunskapsbank, där vårdpersonal kan ta del av avslutade 
analysrapporter och ta lärdom av dessa erfarenheter. En 
händelseanalys är en systematisk metod som ska ge svar  
på frågan vad som hände, varför det hände och hur vården 
ska arbeta för att händelsen inte ska upprepas igen.

Några få vårdgivare står för en stor del av överförda 
analyser till Nitha. Totalt överförda analyser till Nitha 
Kunskapsbank var i slutet av 2015 cirka 800 stycken.

Pascal
Pascal är en applikation för vårdpersonal att förskriva och 
beställa läkemedel och handelsvaror för patienter som får 
sina mediciner fördelade i påsar (dospatienter). Vid årets 
uppdatering infördes nya funktioner som sammantaget 
ger en bättre tjänst. Valet av funktioner har tagits fram 
tillsammans med, och utifrån de behov som, vård och 
omsorg har. Möjligheten att kunna se vilka läkemedel som 
ändrats för patienten är extra viktig för sjuksköterskor 
inom den kommunala vården. Tidigare har sjuksköterskan 
behövt kontrollera utifrån dosreceptet och jämföra datum 
och tider för att upptäcka om en förändring skett. En annan 
viktig funktion är att användarna av Pascal har möjlighet 
att nå läkemedelsförteckningen för alla patienter, inte bara 
dospatienter. 

Rikshandboken i barnhälsovård
Rikshandboken är en webbplats som innehåller aktuell och 
kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling 
samt metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet. 
En viktig förutsättning för att nå jämlik och rättvis 
barnhälsovård är att barnhälsovårdsprogrammet följs och 
att Rikshandboken används. 

Årsskiftet 2015/2016 flyttade förvaltningsuppdraget 
av Rikshandboken i barnhälsovård tillbaka till Inera efter 
några år hos Stockholms läns landsting.

Svenska informationstjänster  
för läkemedel (Sil)
Sil är en tjänst med kvalitetssäkrad läkemedelsinformation. 
Information om dosering och iordningsställandet av läke- 
 medel till barn har inkluderats från ePed som tas fram på 
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitets-
sjukhuset i Solna. Via Sil tillhandahålls läkemedels-
instruktioner och tjänster för rimlighets kontroller för 
barndoseringar.

Svenska biobanksregistret
Genom att samla översiktlig information om prover i  
ett gemensamt system, blir det enklare att genomföra 
samtyckesbegränsningar och söka efter prover som  
kan vara till nytta för forskning. I skrivande stund är det  
17 av 26 vårdgivare som har anslutit sina patologisystem  
till Svenska biobanksregistret, SBR. Sedan starten har  
1,3 miljoner prov blivit överförda till registret. Under 
året har tjänsten genomfört en uppdatering av säkerheten 
i systemet, nytt gränssnitt har kommit på plats och en 
verksamhetsanalys har tagits fram. 
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Svevac
Vissa landsting använder Svevac som en journalhandling 
medan andra landsting använder e-tjänsten som ett 
kvalitetsregister. Svevac har cirka 10 000 användare, det 
finns cirka 2,3 miljoner personer/patienter som är inlagda  
i systemet och sammantaget finns cirka 10 miljoner 
vaccinationer registrerade. 

Video- och distansmöten
Video- och distansmöte fyller en viktig funktion när 
det gäller att effektivisera och underlätta arbetet inom 
vård- och omsorg. Tack vare den snabba tekniska 
utvecklingen ökar användningsområdena allt mer. Några 
av alla dessa användningsområden är ambulanssjukvård, 
arbetsterapi, barnhjärtoperationer och psykiatri på distans. 
Videotjänsten genomförde en upphandling som fick för 
få anmälda och godkända leverantörer. Ett nytt försök 
kommer genom föras 2016.

Vårdhandboken
Vårdhandboken är ett oumbärligt verktyg för den som 
snabbt vill få tillgång till uppdaterad kunskap i tillämpad 
hälso- och sjukvård. Den ger praktiska råd och tillförlitliga 
metoder. Fler och fler väljer att använda Vårdhandboken 
som hade drygt 2,6 miljoner besök under 2015. Årsskiftet 
2015/2016 flyttade förvaltningsuppdraget av Vårdhand-
boken tillbaka till Inera efter några år hos Stockholms läns 
landsting.

Easy
Tjänsten innehåller funktioner för att hantera verksam-
heters olika roller, regelverk, självdeklarationer samt 
avvikelser från en given standard/regelverk. Easy visar 
svart på vitt när ett regelverk inte efterföljs, och förenklar 
processen att utföra granskningar på ett strukturerat och 
effektivt sätt.

Identifieringstjänsten SITHS
SITHS är en tjänstelegitimation för både fysisk och elek-
tronisk identifiering. Ett ordinarie SITHS-kort innehåller 
ett personligt Telia e-leg som visar vem du är, och ett 
SITHS-certifikat som visar identiteten i din yrkesroll. 
SITHS-kortet har många användningsområden och är en  
av de viktigaste grundtjänsterna inom nationell e-hälsa. 
Under året genomfördes ett stort byte av SITHS-certifikat, 
som går att läsa mer om i årsrapporten.

Katalogtjänst HSA
HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitets-
säkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter 
i Sveriges kommuner, landsting och privata vårdgivare. 
Innehållsuppdateringar har genomförts under året, bland 
annat schemauppdatering. Förberedelser pågår för upp-
handling av ny teknisk plattform under 2016.

Sjunet
Sjunet är ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät framtaget 
och anpassat för vård och omsorg. Sjunet har en garanterad 
tillgänglighet och ställs ofta som krav för att sprida verk-
samhetskritisk information. Under året genomfördes en 
upphandling för en ny driftleverantör som blev överklagad. 
Flytt av driftsleverantör har inte kunnat ske under året.

Säkerhetstjänster
Säkerhetstjänster är viktiga för att tillgodose lagliga krav 
och för att patienter ska känna förtroende för vårdens sätt 
att hantera patientinformation. Under året har man flyttat 
driften till ny driftleverantör, etablerat SAMBI – attribut 
förvaltning, samt genomfört en förstudie om kontexhan-
tering, SSO och mobil autentisering. Ett nytt gränssnitt 
har tagits fram för spärr och logg. Arbetet med att ta fram 
en nationell PU – tjänst pågår fortsatt även under 2016. 
Planerad upphandling planeras om och genomförs inom 
ramavtalsupphandling av applikationsförvaltning.

Tjänsteplattform
Tjänsteplattformen underlättar integrationer genom att  
vara navet mellan system och tjänster. Hela den IT-arkitektur 
som utgår från den nationella tjänsteplattformen prövades 
med stor framgång när en ny version av Nationell patient-
översikt utvecklades under 2015. All information till 
patientöversikten går via Ineras tjänsteplattform. Samma 
anslutningar används även för e-tjänsten Journalen, som 
visar upp samlad journalinformation till patienter. En 
enda anslutning kan alltså användas för flera ändamål. 
Varje vecka gör Inera cirka 60 nya anslutningar till tjänste-
plattformen. Behovet från vårdgivare att ansluta sina 
vårdsystem ökar stadigt och totalt rör det sig om tusentals 
vårdenheter som kommunicerar med varandra via tjänste-
plattformen varje dag.



22

Intäkter (tkr)

Nettoomsättning

Övriga intäkter

Summa

Rörelsens kostnader (tkr)

Material och tjänster

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar och övriga kostnader

Summa 

Rörelseresultat

Räntor, bokslutsdisposition och skatt (tkr)

Ränteintäkt och kostnad

Periodiseringsfond

Skatt

Summa

Årets resultat

Balansomslutning (tkr)

Soliditet

Antal anställda

Sjukfrånvaro

Flerårsöversikt 
2015

628 124 

0 

628 124 

-237 477 

-304 257 

-84 598 

-1 648 

-627 980 

144 

516 

-240 

-162 

114 

258 

399 849 

7 %

121

3,1 %
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377 841 

0 

377 841 

-125 642 

-158 471 

-92 153 

-1 452 

-377 718 

123 

3 076 

-1 020 

-54 

2 002 

2 125 

185 785 

14 %

135 st

1,8 %

2011201220132014
429 790 

1 000 

430 790 

-163 008 

-163 162 

-105 459 

-672 

-432 300 

-1 511 

2 709 

-530 

-428 

1 750 

240 

211 232 

12 %

153 st

2,1 %

305 567 

0 

305 567 

-118 342 

-120 737 

-65 851 

-1 511 

-306 441 

-874 

1 085 

0 

-156 

929 

55 

264 525 

10 %

92 st

1,7 %

605 759 

158 

605 917 

-215 441 

-325 845 

-63 987 

-813 

-606 086 

-169 

864 

0 

-233 

631 

462 

399 735 

7 %

100 st

2,6 %
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Styrelse
Inera leds av en styrelse som består av två politiker 
från respektive hälso- och sjukvårdsregion.

Anders Henriksson (S) 
Landstinget i Kalmar län,
ordförande

Anna Fransson (S)
Region Kronoberg

Fredrik Larsson (M)
Landstinget i Värmland

Marie-Louise  
Forsberg-Fransson (S)
Örebro läns landsting

Leif Dahlby (S)
Region Gotland

Peter Olofsson (S)
Västerbottens läns 
landsting

Carl Johan Sonesson (M)
Region Skåne

Daniel Forslund (L)
Stockholms läns landsting

Per Wahlberg (M)
Landstinget Västernorrland

Marie Morell (M)
Region Östergötland

Martin Andréasson (M)
Västra Götalandsregionen

Jim Aleberg (S)
Västra Götalandsregionen
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-08 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 218 

Diarienr: KS-2017/00286 

Erbjudande om delägarskap i Inera AB 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling 

om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.   

 

att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 

aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.  

Ärendebeskrivning 

Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla 
landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling 
av e-hälsa. 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 förankrings- och 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 erbjuds nu landets kommuner 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 



Sida 2 av 2 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-08 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

politiska företrädare – sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner 
samt tre tjänstemän.  
 
Hittills har Ineras verksamhet 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 Teckal-undantaget 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 att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i 
verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.  
 

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag till kommunerna 
Missiv Erbjudande - förvärv av aktier i Inera AB 
Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1  
Anslutningsavtal, bilaga 2  
Aktieägaravtal, bilaga 3  
Bolagsordning, bilaga 4  
Ägardirektiv, bilaga 5  
Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin 

 

Beslutet ska skickas till 
   
 

 

 

 

 



  1 av 3 

Tjänsteskrivelse 
2017-05-11 

Näringslivs- och 
planeringsutskottet 

 
 
Diarienr: KS-2016/00804 

Motion 36/2016 - Återkommunalisera stadstrafiken 

i Umeå 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motion 36/2016 –Återkommunalisera stadstrafiken 

Ärendebeskrivning 
I en vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-11-28 väckt motion yrkar 
Vänsterpartiet:  
att i god tid planera för ett kommunalt övertagande av stadstrafiken vid 
nuvarande upphandlingsperiods utgång år 2026 
 
att uppdra åt Umeå Kommunföretag – UKF - att planera för ett övertagande när 
innevarande upphandlingsperiod löper ut samt att ha beredskap för övertagande 
ifall det upphandlade företaget inte fullföljer avtalet 

 
att ett samråd mellan Umeå kommun, Länstrafiken och entreprenören inrättas 
där två representanter från förarkollegiet alltid skall ingå 
 

Inledningsvis är det viktigt att poängera att kollektivtrafiken i Umeå inte har 
avkommunaliserats. Driften upphandlas, men Umeå kommun bestämmer – 
som finansiär – vilka förutsättningar som skall gälla när stadstrafiken 
upphandlas vad gäller exempelvis trafikutbud, fordonskrav, personal etc. 
Det innebär att Umeås stadstrafik i allra högsta grad är en kommunal fråga. 
 
Kollektivtrafiken i Umeå kommun har utvecklats mycket positivt under de 
senaste åren. Resandet med lokaltrafiken har ökat med ca 4 000 000 resor 
sedan år 2005. År 2016 sattes ett nytt resande rekord med lokaltrafiken i 
Umeå. Drygt åtta miljoner resor genomfördes under året vilket var en 
ökning med drygt 1 000 000 resor jämfört med den tidigare 
rekordnoteringen.  
 
Anledningen till att Umeå kommun överlät ansvaret för tätortstrafiken till 
länstrafiken år 2006 var flera. Den främsta orsaken är att lagstiftningen 
endast ger utrymme för en huvudman i länet. Utfallet av upphandlingen 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2016/00804 
 
 
visade också på en betydande ekonomisk besparing för Umeå kommun – 
ca 15 Mkr per år. 
 
Sammanfattningsvis kan utvecklingen av lokaltrafiken under de senaste tio 
åren beskrivas enligt följande: 

 En imponerande resandetillväxt  

 Hög kundnöjdhet  

 Hög kostnadseffektivitet. 

 
För att säkerställa en tryggare och bättre anställning ställdes följande krav 
vid den senaste upphandlingen: 

 Att tillträdande trafikföretag övertar nuvarande personal 

 Att tillträdande trafikföretag erbjuder kollektivavtal eller motsvarande 

 Att tillträdande trafikföretag accepterar meddelarfrihet och 
meddelarskydd hos all personal. 
 

Umeå Kommun, Länstrafiken och de trafikföretag som verkar i Umeå 
kommun har en väl fungerande samverkan inom olika områden vad gäller 
trafikutförandet. Vi låter emellertid respektive part utse representationen 
vid de möten/konsultationer som kontinuerligt hålls. 

 
Kommunal deltar också i flera förändringsprocesser. När en specifikation 
för elbussarna framarbetades deltog exempelvis kommunal både lokalt och 
nationellt. Vasaplans ombyggnation har föregåtts av ett omfattande 
förankringsarbete. Nobinas/Transdevs personal-/skyddsorganisation har 
givits samma möjlighet som trafikföretagen till närvaro vid de möten som 
Gator/parker kallat till och att yttra sig över framarbetat förslag. Den enda 
personalorganisation som givits denna exklusivitet är den fackliga 
organisationen inom Umeå stadstrafik.  

 
Reglerna för arbetsmarknadens parter finns är emellertid tydligt reglerat. 
Trafikföretaget har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar och i det ligger att 
samverka med medarbetarna. Här kan och skall inte kommunen ha en roll 
om parterna inte är eniga. 

 
Sammanfattningsvis har lokaltrafiken utvecklats mycket positivt under den 
senaste tioårsperioden även om det finns utvecklingsområden, inte minst 
för att hantera den exceptionella resandeökningen som varit de senaste 
åren. Kraftiga trafikutökningar har bl a möjliggjorts av de besparingar som 
upphandlingarna av stadstrafiken genererat. 

 
Därför föreslår UKF:s styrelse att Kommunfullmäktige avstyrker 
Vänsterpartiets motion om att återkommunalisera stadstrafiken i Umeå. 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2016/00804 
 
 

Beslutsunderlag 
Motion 36/2016 
Umeå kommunföretag AB yttrande 

Beredningsansvariga 
Fredrik Forsell, kollektivtrafikchef Umeå Kommunföretag AB 

Beslutet ska skickas till 
Vänsterpartiet 
 
   
 
 
Förnamn, Efternamn Anna Holmstedt 
Befattning nämndsekreterare 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 2017-08-15 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 84 

Diarienr: KS-2016/00804 

Motion 36/2016 - Återkommunalisera 

stadstrafiken i Umeå 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 36/2016 - Återkommunalisera stadstrafiken i Umeå 

Ärendebeskrivning 

I en vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-11-28 väckt motion 

yrkar Vänsterpartiet:  

att i god tid planera för ett kommunalt övertagande av stadstrafiken vid 

nuvarande upphandlingsperiods utgång år 2026 

 

att uppdra åt Umeå Kommunföretag (UKF) att planera för ett övertagande när 

innevarande upphandlingsperiod löper ut samt att ha beredskap för 

övertagande ifall det upphandlade företaget inte fullföljer avtalet 

 

att ett samråd mellan Umeå kommun, Länstrafiken och entreprenören inrättas 

där två representanter från förarkollegiet alltid skall ingå 

 

Inledningsvis är det viktigt att poängera att kollektivtrafiken i Umeå inte 

har avkommunaliserats. Driften upphandlas, men Umeå kommun 

bestämmer – som finansiär – vilka förutsättningar som skall gälla när 

stadstrafiken upphandlas vad gäller exempelvis trafikutbud, fordonskrav, 

personal etc. Det innebär att Umeås stadstrafik i allra högsta grad är en 

kommunal fråga. Kollektivtrafiken i Umeå kommun har utvecklats mycket 

positivt under de senaste åren. Resandet med lokaltrafiken har ökat med 

ca 4 000 000 resor sedan år 2005. År 2016 sattes ett nytt resande rekord 

med lokaltrafiken i Umeå. Drygt åtta miljoner resor genomfördes under 

året vilket var en ökning med drygt 1 000 000 resor jämfört med den 

tidigare rekordnoteringen. Anledningen till att Umeå kommun överlät 

ansvaret för tätortstrafiken till länstrafiken år 2006 var flera. Den främsta 

orsaken är att lagstiftningen endast ger utrymme för en huvudman i 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 2017-08-15 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

länet. Utfallet av upphandlingen visade också på en betydande ekonomisk 

besparing för Umeå kommun – ca 15 Mkr per år. 

 

Sammanfattningsvis kan utvecklingen av lokaltrafiken under de senaste 

tio åren beskrivas enligt följande: 

 En imponerande resandetillväxt  

 Hög kundnöjdhet  

 Hög kostnadseffektivitet. 

 

För att säkerställa en tryggare och bättre anställning ställdes följande krav 

vid den senaste upphandlingen: 

 Att tillträdande trafikföretag övertar nuvarande personal 

 Att tillträdande trafikföretag erbjuder kollektivavtal eller motsvarande 

 Att tillträdande trafikföretag accepterar meddelarfrihet och 
meddelarskydd hos all personal. 
 

Umeå Kommun, Länstrafiken och de trafikföretag som verkar i Umeå 

kommun har en väl fungerande samverkan inom olika områden vad gäller 

trafikutförandet. Vi låter emellertid respektive part utse representationen 

vid de möten/konsultationer som kontinuerligt hålls. Kommunal deltar 

också i flera förändringsprocesser. När en specifikation för elbussarna 

framarbetades deltog exempelvis kommunal både lokalt och nationellt. 

Vasaplans ombyggnation har föregåtts av ett omfattande förankrings-

arbete. Nobinas/Transdevs personal-/skyddsorganisation har givits 

samma möjlighet som trafikföretagen till närvaro vid de möten som Gator 

och parker kallat till och att yttra sig över framarbetat förslag. Den enda 

personalorganisation som givits denna exklusivitet är den fackliga 

organisationen inom Umeå stadstrafik. Reglerna för arbetsmarknadens 

parter är emellertid tydligt reglerat. Trafikföretaget har arbetsgivar- och 

arbetsmiljöansvar och i det ligger att samverka med medarbetarna. Här 

kan och skall inte kommunen ha en roll om parterna inte är eniga. 

 

Sammanfattningsvis har lokaltrafiken utvecklats mycket positivt under 

den senaste tioårsperioden även om det finns utvecklingsområden, inte 

minst för att hantera den exceptionella resandeökningen som varit de 

senaste åren. Kraftiga trafikutökningar har bl a möjliggjorts av de 

besparingar som upphandlingarna av stadstrafiken genererat. 

Därför föreslår UKF:s styrelse att kommunfullmäktige avstyrker 

Vänsterpartiets motion om att återkommunalisera stadstrafiken i Umeå. 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 2017-08-15 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Beslutsunderlag 

Motion 36/2016 

Umeå kommunföretag AB yttrande 

Beredningsansvariga 

Fredrik Forsell, kollektivtrafikchef Umeå Kommunföretag AB 

 

Näringslivs- och planeringsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Mattias Sehlstedt (V) – bifall till motionen 

Hans Lindberg (S) – avslag till motionen 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen och finner att 

näringslivs- och planeringsutskottet beslutar att föreslå kommun-

fullmäktige att avslå motionen. 

 

Reservation 

Mattias Sehlstedt (V) 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Mattias Sehlstedt (V) – bifall till motionen 

Anders Ågren (M), med instämmande av Peder Westerberg (L), Mattias 

Larsson (C) och Veronica Kerr (KD) – avslag till motionen 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och planeringsutskottets 

förslag till beslut. 

Reservation 

Ulrika Edman (V) 

Beslutet ska skickas till 
Vänsterpartiet   

 

 

 







 

 

 

Återkommunalisera 

stadstrafiken i Umeå 
 

Motion till Umeå kommunfullmäktige 

2016-11-09 

 
Ett ökat hållbart resande är nödvändigt för klimatet och den lokala 

luftkvalitetens skull. I Umeå finns förutsättningarna för att kollektivtrafik, gång 

och cykel, istället för bil ska bli det självklara alternativet för de allra flesta. 

Målet måste vara att öka antalet resor med hållbara färdmedel för alla, även de 

som inte helt slutar att köra bil. Bussåkande ska vara smidigt, bekvämt, enkelt 

och attraktivt för resenärerna. Men ingen kollektivtrafik kommer att vara bättre 

än personalens arbetsmiljö. En god arbetsmiljö går därför hand i hand med en 

attraktiv kollektivtrafik.  

 

Kollektivtrafiken fungerar väl, men vi ser en rad förbättringsmöjligheter 

och möjligheter till ökad styrning med drift av stadstrafiken i egen regi 

på liknande sätt som i Skellefteå. Drift i egen regi skulle, jämfört med 

upphandlingar som binder upp under lång tid, förenkla genomförandet av 

långsiktiga satsningar och underlätta arbetet för god arbetsmiljö 

och kvalitet så som bemötande och tillgänglighet. Det skulle förenkla 

vägen från politisk vilja och strategi till förbättring i trafiken. Umebornas 

möjlighet till insyn, påverkan och ansvarsutkrävande skulle öka. För de 

anställda skulle det innebära en tryggare anställning där de slipper byta 

arbetsgivare med några års mellanrum. En konsekvens av att 

kollektivtrafiken idag upphandlas är att lägsta pris och operatörens 

vinstmarginaler är överordnade busschaufförernas villkor och 

arbetsmiljö. Förarnas villkor och arbetsmiljö är direkt kopplade till 

servicenivån för resenärerna.  
 

Ur ett fackligt perspektiv är det problematiskt att någon riktig motpart inte finns 

att kommunicera brister med. Inte heller resenärerna har en tydlig motpart, för 

när resenären ringer kundtjänst kan resenären få höra att ”det är 

utföraren/bussbolagets ansvar”. Kommunen ansvarar för de kraven 

i upphandlingen som har betydelse för arbetsvillkoren, men fackliga 

företrädare förhandlar med det upphandlade företaget. Ofta genomförs 

förändringar, t.ex. i trafikutbud, tekniska ändringar, ändringar 

i gaturummet, hållplatsindragningar m.m. utan att bussförarna, som sitter 

på fackkunskaper om den dagliga driften, involveras eller ens tillfrågas.  

Ett exempel är Hybricon, där förarna inte alls varit inblandade i anskaffningen 

av bussarna, trots att de kommer att utgöra deras arbetsmiljö för mycket lång tid 

framåt. När synpunkter för utformningen av Vasaplan, en av Umeås viktigaste 

bussnod, skulle samverkas så var det upphandlade företaget inbjudet men inte 

busschaufförerna som då var precis mittemellan två arbetsgivare, det gamla och 

det nya företaget.  

 

 



 

En annan konsekvens av att upphandla med några års mellanrum ur 

arbetsmiljöhänseende är att den privata aktören inte tar kostnaden för om de kör 

personalen in i väggen, för kostnaden tar ju nästa bolag. Ett internationellt 

vinstdrivande företags intresse av att kapa kostnader har inneburit att tidigare 

huvudman sparat in på friskvårdsbidraget. Det är en logisk följd av att företaget 

inte har efterhandsansvar, att ett i grunden bra avtal mellan Länstrafiken och 

trafikutövaren inte följs upp, och inga sanktioner ges om avtalet inte respekteras 

då mycket står på spel för både huvudman och bolag.  

 

Beteckningen ULTRA är idag ett kommunalt varumärke utan reellt 

innehåll med varken ledning eller styrning. Själva driften är upphandlad 

och ligger på en privat aktör.  
 

Vänsterpartiets uppfattning är att kommunmedborgare och 

förtroendevalda ska ha möjlighet till stort och obyråkratiskt inflytande 

över stadstrafiken, en av Umeås viktigaste frågor för att utveckla den 

hållbara staden. 

  

Denna motion är även ett led i att stärka såväl den politiska demokratin som den 

interna demokratin i V då vi öppnat upp för medlemmar och sympatisörer att 

lägga motioner via våra kommunfullmäktigeledamöter. Initiativ till motionen 

kommer från Patrik Hockum (V). 

 

Vänsterpartiet yrkar:  

 

- att i god tid planera för ett kommunalt övertagande av stadstrafiken vid 

nuvarande upphandlingsperiods utgång år 2026, 
 

- att uppdra åt UKF att planera för ett övertagande när innevarande 

upphandlingsperiod löper ut samt att ha en beredskap för övertagande ifall det 

upphandlade företaget inte fullföljer avtalet, 

 

- att ett samråd mellan Umeå kommun, Länstrafiken och entreprenören inrättas 

där två representanter från förarkollegiet alltid ska ingå. 

 

 

Ulrika Edman 

Lasse Jacobson 

Mattias Sehlstedt 

Vänsterpartiet  
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Näringslivs- och planeringsutskottet 2017-05-23 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 65 

Diarienr: KS-2016/00804 

Motion 36/2016 - Återkommunalisera 

stadstrafiken i Umeå 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 36/2016 - Återkommunalisera stadstrafiken 

Ärendebeskrivning 

I en vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-11-28 väckt motion 

yrkar Vänsterpartiet:  

att i god tid planera för ett kommunalt övertagande av stadstrafiken vid 

nuvarande upphandlingsperiods utgång år 2026 

 

att uppdra åt Umeå Kommunföretag – UKF - att planera för ett övertagande när 

innevarande upphandlingsperiod löper ut samt att ha beredskap för 

övertagande ifall det upphandlade företaget inte fullföljer avtalet 

 

att ett samråd mellan Umeå kommun, Länstrafiken och entreprenören inrättas 

där två representanter från förarkollegiet alltid skall ingå 

 

Inledningsvis är det viktigt att poängera att kollektivtrafiken i Umeå inte 

har avkommunaliserats. Driften upphandlas, men Umeå kommun 

bestämmer – som finansiär – vilka förutsättningar som skall gälla när 

stadstrafiken upphandlas vad gäller exempelvis trafikutbud, fordonskrav, 

personal etc. Det innebär att Umeås stadstrafik i allra högsta grad är en 

kommunal fråga. 

 

Kollektivtrafiken i Umeå kommun har utvecklats mycket positivt under de 

senaste åren. Resandet med lokaltrafiken har ökat med ca 4 000 000 

resor sedan år 2005. År 2016 sattes ett nytt resande rekord med 

lokaltrafiken i Umeå. Drygt åtta miljoner resor genomfördes under året 

vilket var en ökning med drygt 1 000 000 resor jämfört med den tidigare 

rekordnoteringen.  
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Näringslivs- och planeringsutskottet 2017-05-23 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Anledningen till att Umeå kommun överlät ansvaret för tätortstrafiken till 

länstrafiken år 2006 var flera. Den främsta orsaken är att lagstiftningen 

endast ger utrymme för en huvudman i länet. Utfallet av upphandlingen 

visade också på en betydande ekonomisk besparing för Umeå kommun – 

ca 15 Mkr per år. 

 

Sammanfattningsvis kan utvecklingen av lokaltrafiken under de senaste 

tio åren beskrivas enligt följande: 

 En imponerande resandetillväxt  

 Hög kundnöjdhet  

 Hög kostnadseffektivitet. 

 

För att säkerställa en tryggare och bättre anställning ställdes följande krav 

vid den senaste upphandlingen: 

 Att tillträdande trafikföretag övertar nuvarande personal 

 Att tillträdande trafikföretag erbjuder kollektivavtal eller motsvarande 

 Att tillträdande trafikföretag accepterar meddelarfrihet och 
meddelarskydd hos all personal. 
 

Umeå Kommun, Länstrafiken och de trafikföretag som verkar i Umeå 

kommun har en väl fungerande samverkan inom olika områden vad gäller 

trafikutförandet. Vi låter emellertid respektive part utse representationen 

vid de möten/konsultationer som kontinuerligt hålls. 

 

Kommunal deltar också i flera förändringsprocesser. När en specifikation 

för elbussarna framarbetades deltog exempelvis kommunal både lokalt 

och nationellt. Vasaplans ombyggnation har föregåtts av ett omfattande 

förankringsarbete. Nobinas/Transdevs personal-/skyddsorganisation har 

givits samma möjlighet som trafikföretagen till närvaro vid de möten som 

Gator/parker kallat till och att yttra sig över framarbetat förslag. Den 

enda personalorganisation som givits denna exklusivitet är den fackliga 

organisationen inom Umeå stadstrafik.  

 

Reglerna för arbetsmarknadens parter finns är emellertid tydligt reglerat. 

Trafikföretaget har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar och i det ligger att 

samverka med medarbetarna. Här kan och skall inte kommunen ha en roll 

om parterna inte är eniga. 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Näringslivs- och planeringsutskottet 2017-05-23 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Sammanfattningsvis har lokaltrafiken utvecklats mycket positivt under 

den senaste tioårsperioden även om det finns utvecklingsområden, inte 

minst för att hantera den exceptionella resandeökningen som varit de 

senaste åren. Kraftiga trafikutökningar har bl a möjliggjorts av de 

besparingar som upphandlingarna av stadstrafiken genererat. 

 

Därför föreslår UKF:s styrelse att Kommunfullmäktige avstyrker 

Vänsterpartiets motion om att återkommunalisera stadstrafiken i Umeå. 

Beslutsunderlag 

Motion 36/2016 

Umeå kommunföretag AB yttrande 

Beredningsansvariga 

Fredrik Forsell, kollektivtrafikchef Umeå Kommunföretag AB 

 

Näringslivs- och planeringsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Mattias Sehlstedt (V) – bifall till motionen 

Hans Lindberg (S) – avslag till motionen 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen och finner att 

näringslivs- och planeringsutskottet beslutar att föreslå kommun-

fullmäktige att avslå motionen. 

 

Reservation 

Mattias Sehlstedt (V) 

Beslutet ska skickas till 
Vänsterpartiet 

 

   
 

 

 

 

 



  1 av 2 

Tjänsteskrivelse 
2017-06-20 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

 
 
Diarienr: KS-2017/00593 

Avsägelse: ers i kommunfullmäktige och ledamot i 

AB Bostaden i Umeå med dotterbolag Veronica 

Hultman (S) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Veronica Hultman (S) begärt entledigande från uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige samt uppdraget som ledamot i AB Bostaden 
i Umeå, AB Holmsundsbyggnader, AB Servicebostader, Kommunicera i 
Umeå AB, Lokalen AB och AB Bostaden Parkering i Umeå  
 
Kommunfullmäktige beslutar efter förslag från valberedningen 
 
att till ………. 

Ärendebeskrivning 
Veronica Hultman (S) har begärt entledigande från rubricerade uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Veronica Hultmans avsägelse. 

Beredningsansvariga 
Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Veronica Hultman 
Ewa Ögren 
Siv Lundqvist 
Ellenor Nygren 
Länsstyrelsen 
   
 
 
Förnamn, Efternamn Anna Holmstedt 
Befattning nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2017/00593 
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Tjänsteskrivelse 
2017-08-25 

Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2017/00699 

Avsägelse: ersättare i valnämnden Gunilla Lundgren 

(S) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Gunilla Lundgren (S) begärt entledigande från uppdraget som 
ersättare i valnämnden 

Ärendebeskrivning 
Gunilla Lundgren (S) har begärt entledigande från rubricerat uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Gunilla Lundgrens avsägelse. 

Beredningsansvariga 
Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Gunilla Lundgren 
Marie Sandström 
Siv Lundqvist 
Ellenor Nygren 
   
 
 
Förnamn, Efternamn Anna Holmstedt 
Befattning nämndsekreterare 
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Tjänsteskrivelse 
2017-08-18 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

 
 
Diarienr: KS-2017/00604 

Avsägelse: ers i fritidsnämnden Tova Andersson (V) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Tova Andersson (V) begärt entledigande från uppdraget som 
ersättare i fritidsnämnden 
 
Kommunfullmäktige beslutar efter förslag från valberedningen 
 
att till ny ersättare i fritidsnämnden utse… 

Ärendebeskrivning 
Tova Andersson (V) har begärt entledigande från rubricerat uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Tova Anderssons avsägelse. 

Beredningsansvariga 
Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Tova Andersson 
Fritidsnämdnen 
Siv Lundqvist 
Ellenor Nygren 
   
 
 
Förnamn, Efternamn Anna Holmstedt 
Befattning nämndsekreterare 
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Tjänsteskrivelse 
2017-08-18 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

 
 
Diarienr: KS-2017/00662 

Avsägelse: ledamot i kommunfullmäktige, ers i 

kommunfullmäktiges valberedning, vice ordf i 

valnämnden, ers i gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, ledamot i 

regionförbundsfullmäktige samt ledamot i 

Scharinska samstiftelsen Elin Jonsson (M) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  
 
bevilja Elin Jonsson (M) begärt entledigande från uppdragen som ledamot i 
kommunfullmäktige, ers i kommunfullmäktiges valberedning, vice ordf i 
valnämnden, ers i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, ledamot i 
regionförbundsfullmäktige samt ledamot i Scharinska samstiftelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar efter förslag från valberedningen 
 
att till ersättare i fullmäktiges valberedning utse Sofia Ekman (M) 
 
att till vice ordförande i valnämnden utse Pasi Huikuri (M) 
 
att till ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utse Tina 
Myhrberg (M) 
 
att till ledamot i regionförbundsfullmäktige utse Åsa Ågren Wikström (M) 
 
att till ledamot i Scharinska samstiftelsen utse Sofia Ekman (M) 
 
att besluten gäller tills vidare 

Ärendebeskrivning 
Elin Jonsson (M) har begärt entledigande från rubricerade uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Elin Jonssons avsägelse. 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2017/00662 
 
 

Beredningsansvariga 
Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Elin Jonsson 
Sofia Ekman 
Pasi Huikuri 
Åsa Ågren Wikaström 
Tina Myhrberg 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Peter Bergman 
Siv Lundqvist 
Ellenor Nygren 
Regionförbundet 
   
 
 
Förnamn, Efternamn Anna Holmstedt 
Befattning nämndsekreterare 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktiges valberedning 2017-08-28 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 23 

Diarienr: KS-2017/00662 

Fyllnadsval: ledamot i kommunfullmäktige, ers i 

kommunfullmäktiges valberedning, vice ordf i 

valnämnden, ers i gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, ledamot i 

regionförbundsfullmäktige Elin Jonsson (M) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

 

bevilja Elin Jonsson (M) begärt entledigande från uppdragen som ledamot 

i kommunfullmäktige, ers i kommunfullmäktiges valberedning, vice ordf i 

valnämnden, ers i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, ledamot i 

regionförbundsfullmäktige samt ledamot i Scharinska samstiftelsen 

 

Kommunfullmäktige beslutar efter förslag från valberedningen 

 

att till ersättare i fullmäktiges valberedning utse Sofia Ekman (M) 

 

att till vice ordförande i valnämnden utse Pasi Huikuri (M) 

 

att till ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utse Tina 

Myhrberg (M) 

 

att till ledamot i regionförbundsfullmäktige utse Åsa Ågren Wikström (M) 

 

att till ledamot i Scharinska samstiftelsen utse Sofia Ekman (M) 

 

att besluten gäller tills vidare 

Ärendebeskrivning 

Elin Jonsson (M) har begärt entledigande från rubricerade uppdrag. 

Beslutsunderlag 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktiges valberedning 2017-08-28 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Elin Jonssons avsägelse. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Elin Jonsson 

Sofia Ekman 

Pasi Huikuri 

Åsa Ågren Wikström 

Tina Myhrberg 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Peter Bergman 

Siv Lundqvist 

Ellenor Nygren 

Regionförbundet 
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Tjänsteskrivelse 
2017-08-22 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

 
 
Diarienr: KS-2017/00684 

Avsägelse: ers i gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden samt nämndeman i 

Umeå tingsrätt Ludvig Rutqvist (M) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Ludvig Rutqvist (M) begärt entledigande från uppdragen som 
ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt nämndeman i 
Umeå tingsrätt. 
 
Kommunfullmäktige beslutar efter förslag från valberedningen  
 
att till ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utse Anton 
Bergström (M) 
 
att till nämndeman i Umeå tingsrätt utse Lars Reijnus (M) 
 
att besluten gäller tills vidare 

Ärendebeskrivning 
Ludvig Rutqvist (M) har avsagt sig rubricerade uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Ludvig Rutqvist avsägelse 

Beredningsansvariga 
Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Umeå tingsrätt 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Ludvig Rutqvist 
Anton Bergström 
Lars Reijnus 
Siv Lundqvist 



  2 av 2 
 

 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2017/00684 
 
 
Ellenor Nygren 
Peter Bergman   
 
 
Förnamn, Efternamn Anna Holmstedt 
Befattning nämndsekreterare 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktiges valberedning 2017-08-28 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 24 

Diarienr: KS-2017/00684 

Fyllnadsval: ers i gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden samt nämndeman i 

Umeå tingsrätt Ludvig Rutqvist (M) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Ludvig Rutqvist (M) begärt entledigande från uppdragen som 
ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt nämndeman i 
Umeå tingsrätt. 
 
Kommunfullmäktige beslutar efter förslag från valberedningen  
 
att till ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utse Anton 
Bergström (M) 
 
att till nämndeman i Umeå tingsrätt utse Lars Reijnus (M) 
 
att besluten gäller tills vidare 

Ärendebeskrivning 
Ludvig Rutqvist (M) har avsagt sig rubricerade uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Ludvig Rutqvist avsägelse 

Beredningsansvariga 
Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Umeå tingsrätt 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Ludvig Rutqvist 
Anton Bergström 
Lars Reijnus 

Siv Lundqvist, Ellenor Nygren 

Peter Bergman  
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktiges valberedning 2017-08-28 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 
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Tjänsteskrivelse 
2017-08-15 

Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2017/00011 

Anmälningsärenden 2017-08-28 

Inkomna motioner 
28/2017 Saašha Metsärantala, FI Nya vänorter för fredens skull  

29/2017 Saašha Metsärantala, FI Låt stadsdirektören bli kommundirektör 
 

30/2017 Saašha Metsärantala, FI Språkligt flexibla tangentbordsinställningar 
 

31/2017 Henrik Agerhäll, (-) Behandla kristna och muslimska förskolor lika 
 

32/2017 Veronica Kerr, KD Fler äldreboenden med större möjligheter  

33/2017 Lennart Arvidsson, Åsa 

Bäckström, Jan-Olov 

Carlsson, V 

Arbetstidsförkortning enligt 3-3 modellen 

 

Revisionsrapporter 
Kommunrevisionen. Granskning av korruptionsförebyggande arbete. 
Kommunrevisionen. Granskning av avtalsuppföljning inom Fritidsnämnden. 
 
   
 
 
 
 



Nya vänorter för fredens skull
Umeå kommunfullmäktige

Motion skriven av Saašha Metsärantala 2017-08-15

Vänorter är ett begrepp som funnits länge. Det innebär att två orter organiserar olika former av vänskapliga möten
i bland annat fredsbevarande syfte, så att vänskapsrelationer kan främjas mellan enskilda invånare på de olika
orterna, vilket kan bidra till att långsiktigt förebygga krig, oroligheter, rasism och osämja.

All kärlek är bra kärlek oavsett om den sker inom eller över diverse könsgränser — på samma sätt som all
folklig vänskap är bra vänskap oavsett om den sker inom samma eller över diverse nationella gränser. En
vänortsförbindelse fokuserar på folklig vänskap på längre sikt, oberoende av de mera tillfälliga politiska situationer
som de olika orterna kan befinna sig i.

Diktaturer är förstås alltid alltför långvariga — till exempel varade det romerska riket under hundratals år — men
diktaturer faller alltid på sikt. Vänortsförbindelser skapas däremot för all framtid — åtminstone så länge människor
finns på jordklotet, vilket förhoppningsvis blir många tusentals år framåt. Vänortsförbindelser är alltså tänkta att
bestå oavsett tillfälliga politiska situationer, vilket ger dem en långsiktig potential att förebygga krig och andra
oroligheter.

Ett vänortssamarbete bör innefatta några resor i inledningsskedet. När ett vänortssamarbete väl kommit igång
kan enskilda invånare själva underhålla vänskapliga relationer — inte bara genom resor utan även med hjälp av
tekniska lösningar som idag underlättar kommunikation över stora avstånd.

Redan år 1953 inledde Umeå kommun vänortsförbindelser med Vasa, Harstad och Helsingör. Flera vänorter har
tillkommit sedan dess: Petrozavodsk och Saskatoon år 1976 samt Würzburg år 1992.

Under sitt EU-ordförandeskap under första halvan av 2001 lyfte Sverige fram betydelsen av vänortssamarbete,
men Umeå kommun har inte fått nya vänorter på 25 år.

Med tanke på hur viktigt det är att verka för fred och hur värdefulla kulturella möten mellan olika orter kan bli,
skulle det vara högst angeläget för Umeå kommun att inleda ytterligare vänortsförbindelser.

Med anledning av detta yrkar Feministiskt initiativ:

— att Umeå kommun undersöker möjligheten att skapa ytterligare vänortsförbindelser.

Saašha Metsärantala, Feministiskt initiativ
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Låt stadsdirektören bli kommundirektör
Umeå kommunfullmäktige

Motion skickad av Saašha Metsärantala 2017-06-28

Feministiskt initiativ inför normkritik inom politiken. Bland annat ifrågasätter vi (stor)stadsnormen och dess
skadliga effekter på människan och miljön.

Ordval skall inte reduceras till definitionsfrågor. Olika ordval medför olika konnotationer och avslöjar olika
värderingar, vilket kan inverka inkluderande eller riskera att bli exkluderande. Eftersom den allra största delen
av kommunens yta består av landsbygder och eftersom en betydande del av kommunens befolkning bor utanför
staden finns ingen anledning att försumma de delar av kommunen som befinner sig utanför staden. För rättvisans
och konsekvensens skull bör de benämningar som används inom kommunen vara rättvisande. Ordet »kommun»
bör därför användas när kommunen avses.

Enligt kommunens webbsida är stadsdirektören »kommunens ledande tjänsteperson och länken mellan den
centrala politiska ledningen och kommunens olika verksamheter». Det finns ingenting i denna beskrivning
som tyder på att vederbörandes uppdrag skulle vara begränsat till kommunens stad; med all rimlighet bör
uppdraget även omfatta kommunens övriga tätorter och dess landsbygder. Av den anledningen kan undras varför
stadsdirektörens befattning inte benämns »kommundirektör» — en benämning som betydligt fler kommuner valt i
stället för »stadsdirektör», inklusive kommuner som har fler invånare än Umeå kommun, till exempel Linköping,
Norrköping och Örebro.

Med anledning av detta yrkar Feministiskt initiativ:

— att namnet på stadsdirektörens befattning ändras till kommundirektör.

Saašha Metsärantala, Feministiskt initiativ
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Språkligt flexibla tangentbordsinställningar
Umeå kommunfullmäktige

Motion skriven av Saašha Metsärantala 2017-08-03

Feministiskt initiativ bidrar med normkritik inom politiken. Vi ifrågasätter de normer som leder till exkludering
och annat förtryck; i stället strävar vi efter att varje människa skall kunna få utvecklas till sin fulla potential —
inklusive i kulturell bemärkelse.

Sedan 2000-04-01 gäller en viss rätt att använda de nationella minoritetsspråken i kontakten med
myndigheter. Denna rätt utvidgades genom språklagen (2009:600) samt lagen (SFS 2009:724) och förordningen
(SFS 2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk som trädde i kraft 2010-01-01 och poängterar ett
särskilt fokus på barn (SFS 2009:724, 4 § andra stycket). När det gäller förvaltningsområdena står det bland annat
att »Myndigheten ska […] sträva efter att bemöta de ensklida på dessa språk» (SFS 2009:724 8 § tredje stycket).
Kommunen har alltså vissa skyldigheter när det gäller bemötande.

Det bemötande som invånarna får av kommunen blir ofta en hänvisning till webben, vilket ibland bidrar till en viss
effektivisering. Därför bör lämpligtvis de datorer som används i kontakten med invånarna vara konfigurerade, så
att de kan hantera åtminstone de nationella minoritetsspråken. Detta ställer krav på webbsidor och andra digitala
lösningar.

Till exempel behöver föreningarnas namn och deras aktiviteter kunna matas in och lagras med alla bokstäver
rättstavade, vilket gör att kontorister och andra kommunanställda behöver ha tillgång till den nödvändiga
datorutrustningen och de kunskaper som behövs för att hantera den.

Likaså finns det på stadsbiblioteket datorer där det går att söka böcker efter titel, författare etc. genom att mata
in ett eller några ord. Där går det lätt att mata in bokstäverna a till och med ö. Det är förhållandevis lätt att även
mata in bokstäver såsom á och é. Det är betydligt krångligare att mata in bokstäver såsom š och þ även om det går
(men det borde göras enklare). Att mata in bokstäver såsom č, đ eller ŧ har jag dock inte lyckats med. Bokstäverna
á, č, đ, ŋ, š, ŧ och ž används i nordsamiska och andra språk. Detta medför att möjligheten till träffsäkra sökningar
försämras för de biblioteksbesökare som söker böcker på många andra språk än svenska, vilket utgör ett icke-
optimalt bemötande från kommunens sida. Detta skulle behöva förbättras!

Detsamma borde gälla på andra datorer som ägs av kommunen och som är avsedda att användas av kommunens
invånare och besökare. Till exempel bör de kommunala datorer som används av skolbarn på kommunens skolor
vara utrustade för att lätt kunna mata in dessa bokstäver. Liknande bör förstås rimligtvis gälla friskolorna.

De tekniska detaljer som kan tänkas bidraga till dagens begränsningar kommer inte att avhandlas inom ramen för
föreliggande motion. I stället väljer jag att poängtera att det idag finns ett flertal godtagbara och väl beprövade sätt
att påtagligt förbättra situationen genom enkla tekniska lösningar och information till bibliotekarier, lärare, berörda
kontorister samt info-blad / flyer till skolbarn och biblioteksbesökare m.fl. Dessutom kan informationsspridning
om olika bokstäver bli ett tillfälle att lyfta fram den kulturella rikedom som språken bidrar med.

Med anledning av detta yrkar Feministiskt initiativ:

— att de datorer som förvaltas av Umeå kommun och brukar vara kopplade till tangentbord bör vara konfigurerade,
så att det på ett enkelt sätt skall gå att mata in text på åtminstone alla de i Sverige erkända nationella
minoritetsspråken inklusive alla de bokstäver som används i dessa språk.

Saašha Metsärantala, Feministiskt initiativ
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Motion till Umeå kommunfullmäktige

Behandla kristna och muslimska förskolor lika

För- och grundskolenämndens socialdemokratiska ordförande gick tidigare i sommar ut i media och 
berättade att hon förbjudit en kristen förskola att ha bordsbön och "bibelsnack". Även orden "gud" 
och "amen" ska hon ha förbjudit.
 
Samma kvinna skickade häromåret ut ett pressmeddelande via kommunen där hon ville meddela 
Umeås muslimska väljare att hon låtit en av Umeås två muslimska Bilaal-förskolor utöka sin 
verksamhet. Detta trots att det rådan då fanns följande text att läsa på Bilaals hemsida:

"Man frågar alltid de äldre barn om de vill delta. I övrigt förekommer arabiska sånger och 

bordsbön i samband med måltid. Svenska är huvudspråket, men koranen läses alltid på arabiska." 

Som kanske tidigare framkommit är det viktigaste för mig att vissa element utvisas från Sverige och 
inte i vilken mån personer som aldrig borde ha fått komma hit vägra äta gris, läser koranen eller har 
huckle.

Med detta sagt tycker jag dock att vi bör ha likabehandling av de religiösa friskolor som finns.De 
flesta som har sina barn på en kristen förskola röstar antagligen på kristdemokraterna, så det kostar 
antagligen inte så mycket för Socialdemokraterna väljarmässigt att pissa på denna grupp.

Den snabbväxande muslimska väljargruppen tillhör å andra sidan Socialdemokraternas mest lojala 
väljare, sedan svenska arbetare i stor utsträckning övergivit sossarna till förmån för Jimmie 
Åkessons anhang. Jag kan därför förstå att Socialdemokraterna ur ett cyniskt partistrategiskt 
perspektiv, som inte respekterar alla människors lika värde, vill tilldela muslimer speciella fördelar.

Personligen anser jag dock att en sådan tingens ordning är förkastlig.

http://www.bilaal.se/vaxthuset/profil.php
http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/fristaaende-foerskolan-bilaal-paa-ersboda-faar-
utoeka-1346827
http://www.dagen.se/amen-forbjuds-pa-kristna-forskolan-krubban-i-umea-1.985533

Jag yrkar på:
att fullmäktige beslutar att kristna och muslimska förskolor hädanefter ska ha lika stor eller liten 
rätt att be bordsbön, prata om respektive religions gud, eller belysa vad som står i de skrifter som 
inom respektive religionen anses heliga. 

Motionen är inlämnad av Henrik Agerhäll 2017-08-07



MOTION 2017 - 08 - 20

Fler äldreboenden med större möjligheter

Umeås befolkning blir allt äldre och behovet av fler vård o ch omsorgsboenden blir allt
större . Människor vill ha ett tryggt boende när de blir äldre och behöver mer hjälp.
Idag är det endast kommunen som bygger vård och omsorgsboenden i Umeå
kommun vilket har begränsat utbudet av boenden och vårdplatser betydligt. Det är
hög tid för en förändring.

Umeå kommun har sedan länge visat en öppenhet till att låta människor själva välja
vem eller vilka som ska hjälpa dem i sina hem tack vare att eget val i hemtjänsten
infördes 2005 som svar på en motion från Kristdemokraterna . Möjligheten att välja
stärktes sedan genom Lagen om valfrihet (LOV) som kom 2010. Id ag är upphandling
enligt LOV i Umeå dock endast begr änsat till att beröra hemtjänst , trots att det är
möjligt att använda samma lag till att upphandla fler äldreboenden.

Det har också under senare år i Umeå kommun blivit en betydligt hårdare tolkning av
vad som ingå r i LOV för hemtjänst efter det att kommundelsnämnderna försvann . De
aktörer som tidigare kunnat erbjuda hjälp på natten till sina hyresgäster är nu helt
fråntagna den möjligheten. Detta innebär att människor med stora vårdbehov blir
tvungna at t flytta till det vårdboende som kommunen anvisat.

När andra aktörer än kommunen självt bygger vård och omsorgsboenden ökar
alternativen för den enskilde som beviljats plats på ett äldreboende. Det finns
exempel på vård och omsorgsboenden specialiserade p å alkoholdemens, för yngre
dementa eller regnbågsboenden. Kommunen betalar endast för de vårdplatser som
nyttjas. I Umeå har det till exempel sedan länge funnits behov av vård och
omsorgsboende för yngre dementa.

I upphandlingar enligt LOV är det kvalitet och inte priset som styr . De kommuner som
har insett fördelen med att införa LOV för vård och omsorgsboenden vill ge äldre
möjlighet att välja v ar de vill bo de sista åren av l iv et vilket förstås ska vara en
självklarhet. Andra tydliga fördelar för kommunen och inte endast för den enskilde är
att det ger en tydlig kostnadskontroll av vad ett boende kostar. I en upphandling
enligt LOV är det kommunen som beslutar om ersättningsnivåer till utförarna och får
också veta e xakt vad varje vårddygn kostar. Ytterligare en fördel ligger i möjligheten



att på mer löpande basis än inom ramen för Lagen om offentlig upphandling (LOU) 
kunna justera krav och villkor om ansvariga förtroendevalda ser ett behov av det.  

 

Därför föreslår Kristdemokraterna  
 

- att kommunfullmäktige beslutar att införa Lagen om valfrihet (LOV) inom vård 
och omsorgsboenden  
 

- att befintligt LOV avtal inom hemtjänst på trygghetsboenden även innefattar 
nattinsatser för de som har behov av det 

 
 
 

Veronica Kerr   
KD 



   
 
 

 
 

Arbetstidsförkortning enligt 

3-3 modellen 

Motion till Umeå kommunfullmäktige 

2017-08-22 

För Vänsterpartiet är en generell arbetstidsförkortning och 6-timmars arbetsdag en viktig 

fråga. Försöket med 6-timmars arbetsdag på Sjöjungfruns äldreboende på Tomtebo avbröts 

alltför snabbt. Med så kort tidsperiod så är möjligheten till en rimlig uppföljning och 

konsekvensbeskrivning av försöket tämligen hopplös.  

Erfarenheterna från andra ställen i Sverige där 6-timmarsdagen pågått under en längre tid 

visar att både stress och sjuktal minskar avsevärt. Umeå kommun behöver jobba med flera 

konkreta åtgärder för att minska sjuktalen. Arbetstidsförkortning borde vara en självklar del 

av detta arbete. 

Frågor om arbetstidens längd och arbetstidsförkortning i olika former har en lång historia och 

är en viktig del av människors vardag. Argumenten mot arbetstidsförkortning idag är tyvärr 

ofta de samma som i början av 1900-talet då striden om 8-timmarsdagen pågick.  

Arbetstidsförkortning handlar bland annat om människors möjlighet till återhämtning och ett 

rikare liv. Det ger möjlighet till mer tid för barn, för friluftsaktiviteter/motion eller för 

exempelvis ett ökat engagemang i Umeås breda föreningsliv.  

Kampen om framtidens arbetskraft kommer att vara hård, här kommer arbetstidens längd att 

spela stor roll. I den kvinnodominerade välfärdsbranschen är deltidsarbete vanligt och de 

anställda bekostar sin arbetstidsförkortning med en deltidslön och låg framtida pension. 

Därför är en Arbetstidsförkortning med bibehållen lön en viktig reform för ökad 

sysselsättning och ökad jämställdhet. Det finns med andra ord all anledning för Umeå 

Kommun att kliva fram i de här frågorna. 

Landstinget i Västerbotten har sedan 2003 använt sig av en form av arbetstidsförkortning som 

är en modifiering av den så kallade 3-3 modellen på ett antal arbetsplatser. Den innebär att 

personalen jobbar tre dagar är ledig tre osv.. För att få det att gå ihop så läggs det ut 15 

dagar/år i så kallad bufferttid. Anledningen till det sistnämnda är framför allt att det krävs 

färre medarbetare på helgerna än vardagarna inom sjukvården. Den här lösningen innebar att 

de anställda inte jobbar fler helger än innan införandet av 3-3 modellen. Den totala 

veckoarbetstiden ligger på ca 32-33 timmar/vecka. 



   
 
 

 
När Vänsterpartiet i landstinget drev frågan om att pröva den så kallade 3-3 modellen på tre 

arbetsplatser i länet så möttes vi av välbekanta argument som ”våra medarbetare behöver 

arbeta mer inte mindre” eller ”det här kommer att bli otroligt kostsamt”. Idag så använder ca 

50 procent av sjukvårdsverksamheterna med dygnetrunt-bemanning inom Västerbottens läns 

landsting den här modellen. Det talar ett tydligt språk. Avvägningen mellan kostnad, 

effektivitet och personalsociala fördelar får anses ha fallit väl ut för modellen. 3-3 modellen 

tycks ha kommit för att stanna inom landstinget. Arbetstidsförläggningen inom vissa 

verksamheter i Umeå Kommun liknar i många fall delar av landstingets sjukvård. 

 

Vänsterpartiet yrkar: 

att Umeå kommun tar initiativ till att i samförstånd med de berörda fackliga 

organisationerna pröva och utvärdera en arbetstidsförkortning med förändrad 

heltidsnorm genom den så kallade 3-3 modellen inom någon del av 

äldreomsorgen alternativt funktionshinderomsorgen där personalen arbetar 

dygnet runt veckans alla dagar. 

Lennart Arvidsson  

Åsa Bäckström  

Jan-Olov Carlsson  

Vänsterpartiet 
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Tjänsteskrivelse 
2017-08-03 

Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2017/00188 

Redovisning av partistöd 2016 

Förslag till beslut 
Ärendet föranleder inget beslut. 
 

Ärendebeskrivning 
Nya regler för partistöd infördes i kommunallagen 2014. Reglerna tillämpas 
Från och med mandatperioden 2014-2018. Partierna ansvarar själva för att 
redovisa användningen av partistödet. Redovisningen avser perioden 1 
januari till 31 december. 

Beslutsunderlag 
Arbetarpartiets redovisning. Bilaga. 
Centerpartiets redovisning. Bilaga. 
Feministiskt initiativs redovisning. Bilaga. 
Kristdemokraternas redovisning. Bilaga. 
Liberalernas redovisning. Bilaga. 
Miljöpartiets redovisning. Bilaga. 
Moderaternas redovisning. Bilaga. 
Socialdemokraternas redovisning. Bilaga. 
Sverigedemokraternas redovisning. Bilaga. 
Vänsterpartiets redovisning. Bilaga. 
 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomi 
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