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Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte Inera AB  
 

 

Närvarande styrelsen: Anders Henriksson (S), Landstinget i Kalmar län  

 Nicklas Sandström (M), Västerbottens läns landsting  

 Marie Morell (M), Region Östergötland    

 Lena Dahl, SKL Företag AB 

 Kristina Sundin Jonsson, SKL, Skellefteå kommun  

 Daniel Forslund (L), Stockholms läns landsting  

 Alicja Kapica (M), Sundsvalls kommun  

 Peter Danielsson (M), Helsingborgs stad 

 Agneta Granström (MP), Norrbottens läns landsting 

 Tomas Mörtsell (C), Storumans kommun (§1-5) 

 Barbro Naroskyin, SKL, Stockholms läns landsting (§1-5) 

 

 

Närvarande övriga: Johan Assarsson, Vd Inera  

Sara Meunier, Inera  

Björn Almqvist, Inera  

 Madeleine Marklund, Inera 

Sofie Zetterström, Inera (§1-5) 

 Stefan Skoog (§5) 

 Petter Könberg, Inera §6 

 Tomas Andersson, Grandezza §8 

 Gustav Rönne, Grandezza §8 

  

Ej närvarande styrelsen:  Ida Legnemark (V), Borås stad 

 Helene Björklund (S), Sölvesborgs kommun 

 Anders Teljebäck (S), Västerås stad 

 Peter Olofsson (S), Västerbottens läns landsting 

  

Tid: Torsdag och fredag den 20-21 september 2018 kl. 13.00-12.00 

Plats: Högberga Gård Hotell & Konferens, Grindstigen 5–6, Lidingö 

 

§1. Mötet öppnades 

Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat. 

 

§2. Val av justeringsperson 
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Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Peter Danielsson. 

 

§3. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§4. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll godkändes, bilaga 1. 

 

§5. Punkter enligt särskilt program  

Styrelsen informerades och diskuterade Ineras roll och framtid, bilaga 2.  

Styrelsen diskuterade genomförd styrelse- och vd utvärdering. Det konstaterades att styrelsen 

består av många ledamöter, men att detta för närvarande är viktigt för att bygga en god tillit till 

Ineras arbete. Personlig närvaro vid styrelsemötena är att föredra. Men om det inte är möjligt 

kommer möjlighet att vara med på Skype eller telefon att finnas även fortsättningsvis. 

Styrelsen beslutar 

att omvärldsfrågor ska lyftas in i styrelsens arbete 

att  strategiska frågor och vägval ska tydliggöras i styrelsen 

att  beslut fattade i styrelsen ska återrapporteras 

att vd ska informera styrelsen löpande om Ineras arbete i Vd brev 

att Ineras verksamhetsstrategi är riktningen för bolaget, styrelsen uppdrar åt vd att göra 

justeringar i verksamhetsstrategin enligt diskussion. 

att uppdra till vd att göra en analys av förvaltningsuppdraget.  

 

§6. Delrapport uppdrag SKL företag-Samverkan SKL-koncernen 

Delrapport från konsultföretaget Grandezza gällande uppdrag från SKL företag kring 

samverkan inom SKL-koncernen, bilaga 3. 

Styrelsen beslutar 
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att  ny redovisning ska ske innan slutrapport av uppdraget samt, 

att  lägga informationen till handlingarna. 

 

§7. eHM:s nya säkerhetslösning och lägesrapport SITHS kort  

Styrelse får information om eHM:s nya säkerhetslösning och lägesrapport för SITHS/Efos . 

Styrelsen beslutar 

att  lägga informationen till handlingarna 

§8. Ekonomisk rapportering tertial 2  

Styrelsen får information om Ineras ekonomiska rapportering för tertial 2. 

Styrelsen beslutar 

att  ge vd i uppdrag att se över den ekonomiska rapporteringen till styrelsen och i detta 

sammanhang ta fram nyckeltal och redovisning av en långsiktig intäktsprognos. 

 

§9. Avvikelse från Ineras prismodell  

Användandet av NPÖ är mycket lågt i Stockholms kommuner då hemsjukvården ännu inte 

gått över i kommunal regi. Kommunerna i Stockholms län gavs ett tidsbegränsat undantag 

under 2016 och 2017 från Ineras prismodell. Stockholms kommuner har betalt fullt pris under 

2018. Förslaget är att tills vidare medge undantag från Ineras prismodell från och med år 2019. 

Beslutsunderlag, Avvikelse från Ineras prismodell, bilaga 4. 

Styrelsen beslutar  

att medge undantag i Ineras prismodell för kommunerna i Stockholms län avseende 

tjänsten NPÖ från och med år 2019 och tills vidare, samt 

att  uppdra åt VD att genomföra förhandlingen med kommunerna i Stockholms län. 

 

§10. Remiss SOU 2018:25, Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering 
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Presidiet har avlämnat svar på remiss SOU 2018:25, Juridik som stöd för förvaltningens 

digitalisering, bilaga 5. 

Styrelsen beslutar 

att  lägga informationen till handlingarna. 

 

§11. Vd sidouppdrag 

Vd informerar om sidouppdrag. 

Styrelsen beslutar 

att  beslut om VD sidouppdrag har hanteras av styrelsens presidium.  

 

§12 Anmälningsärenden 

Remissförteckning, bilaga 6a. 

Intresseanmälningar och avsiktsförklaringar, bilaga 6b. 

Tecknade avtal, bilaga 6c. 

Styrelsen beslutar 

att  lägga ärendena till handlingarna. 

 

§13. Ordförande information 

Ordförande summerar styrelsesammanträdet och diskussionerna inom ramen för det särskilda 

programmet.  

Styrelsen beslutar:  

att  uppdra till vd att genomföra en analys av Ineras förvaltningsuppdrag. 

§ 14. Vd informerar 

Vd informerar om: 
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• intresseanmälningar och avsiktsförklaringar som skickats ut till landsting, regioner 

och kommuner. 

• kommande vd-brev. 

• risk för försening i leveransen av ny plattform för 1177.se 

• nedläggning av e-blankett tjänsten. 

• fortsatt arbete med första linjens vård. 

• Ineras arbete inom ramen för 1177 kopplat till sommarens torka.  

• Ineras hantering av namnfråga gällande tjänstplattformen. 

• årets Almedalen. 

  

§15. Styrelsemöten 2018–19 

Styrelsen informerades om sammanträdestider för 2019. 

7 februari, kl 10.00-14.00 

13 mars, kl 10.00-14.00 

15 maj, kl 12.30-13.00 (konstituerande) 

12 juni, kl 10.00-14.00 

22–23 augusti (lunch till lunch) 

23 oktober, kl 9.00-13.00 

5 december, kl 10.00-14.00 

§16. Inera och utveckling genom partnerskap 

Styrelsen informerades om hur frågan om att samverka kring olika utvecklingsaktiviteter med 

landsting, regioner och kommuner. Former för detta är behöver preciseras så att roller, ansvar 

och finansiering tydliggörs. För närvarande prövas denna arbetsform tillsammans med SLL.  

Styrelsen beslutar 

att  lägga informationen till handlingarna. 

§17. Sammanträdet avslutas  

Ordförande förklarade styrelsemötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet 
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Stockholm 2018-09-26 

  

Johan Assarsson 

Vd 

 

 

 

 

Anders Henriksson     Peter Danielsson 

Ordförande     Justeringsperson 
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