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Överlåtelse av aktier i Inera AB till SKL Företag AB m m
Ärendebeskrivning
Sveriges landsting har sedan många år samverkat kring gemensamma lösningar,
gemensam mjuk infrastruktur och stöd för digitalisering, genom det
landstingsgemensamma 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. Region Jämtland Härjedalen äger 150 aktier i Inera AB.
Idag ansvarar Inera AB för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster och projekt,
bland annat 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagningen på nätet) och
Journal via nätet. Bolaget har en omsättning på drygt 600 miljoner kronor.
Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare i vård och omsorg.
Frågan 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 en närmare anknytning till Sveriges Kommuner och
Landstings arbete med verksamhetsutveckling och att bredda verksamheten till
att även omfatta kommunerna. Detta ligger också i linje med SKL:s uppdrag att
främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling
genom digitala lösningar.
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Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess har styrelsen för SKL den 7
oktober beslutat att godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av
aktierna i Inera AB. En förutsättning för detta förvärv är att samtliga landsting och
regioner säljer merparten av sina aktier i Inera AB till SKL Företag AB. Den
ändrade inriktningen för bolaget kommer till uttryck i de förslag till ändrat
aktieägaravtal samt ändrad bolagsordning och ändrat ägardirektiv som utarbetats.
Det förutsätts att landsting och regioner ställer sig positiva till ändringarna.
Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. Bolaget får en
styrelse med 15 ledamöter, där ledamöter från både kommun- och
landstingssektorn ingår.
Hittills har Inera ABs verksamhet varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet,
men genom affären ska bolaget kunna verka inom betydligt fler
verksamhetsområden. Genom att samtliga kommuner, landsting och regioner blir
delägare i företaget, kan medlemmarna köpa från Inera AB, utan upphandling
(genom det så kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen).
Den affärsmodell som i dag tillämpas av Inera AB, och som avses tillämpas även i
fortsättningen, innebär att projekten i huvudsak ska vara självfinansierade. Om
ett projekt inte kan bära sina kostnader kommer konsekvensen ytterst att bli att
projektet får läggas ned. I överlåtelseavtalet föreslås dock att
landstingen/regionerna 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. SKL Företag AB tar
därefter genom den föreslagna ägar- och styrmodellen den ekonomiska risken för
bolaget samtidigt som man genom aktieägaravtalet inte har ett dominerande
inflytande över bolaget.
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SKL har nu begärt att regioner och landsting ska godkänna det föreslagna
upplägget, att överlåta merparten av aktierna i bolaget till SKL Företag AB enligt
föreslaget överlåtelseavtal och att godkänna föreslaget aktieägaravtal och
föreslagen bolagsordning och ägardirektiv. SKL föreslår också att ombud vid
ägarråd utses och att ombudet ska instrueras att på kommande bolagsstämma
rösta för att föreslagen bolagsordning och ägardirektiv för Inera AB antas.
Det är av intresse för Region Jämtland Härjedalen att Sveriges Kommuner och
Landsting på detta sätt ger stöd till den gemensamma verksamhetsutvecklingen.
För Region Jämtland Härjedalen är behovet av stöd i verksamhetsutvecklingen
stort och förslaget bör därför antas.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Region Jämtland Härjedalen överlåter 145 av sina 150 aktier i Inera AB till
SKL Företag AB för en köpeskilling om 1 232 500 kronor enligt föreslaget
överlåtelseavtal
2. Region Jämtland Härjedalen ingår aktieägaravtal enligt SKLs förslag
3. Region Jämtland Härjedalen godkänner förslag till ändrad bolagsordningen
och ändrat ägardirektiv för Inera AB
4. Regionfullmäktige utser xxx till ombud vid ägarråd och bolagsstämma i
Inera AB
5. Regionfullmäktige uppdrar till ombudet att på ägarråd och bolagsstämma
rösta för beslut om att anta förslaget till ändrad bolagsordning och
ägardirektiv för Inera AB.
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6. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga övriga landsting och
regioner som äger aktier i Inera AB fattar motsvarande beslut

Utdrag till
Samtliga regioner och landsting
Sveriges Kommuner och Landsting
SKL Företag AB
Ekonomidirektör

