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Överlåtelse av aktierna i lnera AB 

Ordförandens förslag 
1. Landstinget Dalarna överlåter 145 av 150 aktier i lnera AB till SKL 

Företag AB för en köpeskilling om 1 232 500 kr samt godkänner 
överlåtelseavtal enligt bilaga b). 

2. Aktieägaravtal, enligt bilaga c), godkänns. 
3. Landstinget Dalarna ställer sig positivt till i ärendet redovisat förslag till 

ändrad bolagsordning för lnera AB, enligt bilaga d), avsett att beslutas 
på kommande ägarråd och bolagsstämma 

4. Landstinget Dalarna ställer sig positivt till i ärendet redovisat förslag till 
ändrat ägardirektiv för lnera AB, enligt bilaga e), avsett att beslutas på 
kommande ägarråd och bolagsstämma 

Sammanfattning 
Sveriges landsting och regioner har sedan många år samverkat kring 
gemensamma lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och stöd för 
digitalisering, genom det landstingsgemensamma bolaget lnera AB. Idag 
ansvarar lnera 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 mkr 
och har hittills varit inriktad på hälso- och sjukvården. Förslaget till ändrat 
ägande och ändrad verksamhetsinriktning syftar till en närmare anknytning 
till SKL:s arbete med verksamhetsutveckling och att bredda verksamheten 
till att även omfatta kommunerna, med betydligt fler verksamhetsområden. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) överlåtelseavtal, bestående av förteckning över säljarna/nuvarande 

ägare, årsredovisning för lnera AB 2015 samt Garanterat tjänsteköp 
per landsting/region 

c) Aktieägaravtal 
d) Bolagsordning 
e) Ägardirektiv 

\ 
Besöksadress 
Vasagatan 27 
Falun 

Kontakt 
023-490000 
Org .nr: 232100-0180 
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Handläggare 
Jönsson Lena 023-49 06 40 
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I ett första steg förvärvar SKL - genom SKL Företag AB - majoriteten av 
aktierna i lnera till ett bokfört värde om 8 500 kr/aktie. Detta sker genom att 
samtliga landsting och regioner säljer merparten av sina aktier i lnera AB, 
villkorat av att samtliga överlåtelser genomförs. I ett andra steg erbjuds 
Sveriges 290 kommuner att köpa aktier från SKL för att bli delägare i 
bolaget. 

Nettoinvesteringen för SKL företag blir därmed 13.6 mkr om samtliga 
kommuner väljer att investera i bolaget. 

Bolagets verksamhet är idag i huvudsak självfinansierade. Bolaget håller 
dock på att gå över från anslagsfinansiering till en tjänstebaserad 
affärsmodell. Mot den bakgrunden föreslås i överlåtelseavtalet att 
landsting/regioner övergångsvis ställer ut en ekonomisk garanti att köpa 
tjänster för minst den summa som man köpt för de senaste tre åren (år 
2013-2015) under en tid till och med det femte räkenskapsåret efter 
tillträdesdagen. För landstinget Dalarnas del innebär det åtagande att köpa 
tjänster av bolaget för minst 11 457 tkr under vartdera året 2017-2021. Om 
köp inte sker i tillräcklig omfattning, äger bolaget rätt att debitera landstinget 
mellanskillnaden. 

Affären inkluderar också förändringar i övrigt när det gäller bolagets 
verksamhet och ägarstyrning. Därför har också upprättats förslag till ändrad 
bolagsordning, nytt aktieägaravtal och nytt ägardirektiv, som senare ska 
beslutas av ägarråd och bolagsstämma. Förslaget till beslut omfattar därför 
Instruktioner till landstingets ombud. 

lneras verksamhet har hittills varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet. 
Förslaget till ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning syftar till en 
närmare anknytning till SKL:s arbete med verksamhetsutveckling och att 
bredda verksamheten till att även omfatta kommunerna, med betydligt fler 
verksamhetsområden. Genom att samtliga kommuner, landsting och 
regioner är delägare i företaget, kan medlemmarna köpa från lnera AB utan 
upphandling (genom det s.k. Teckalundantaget i upphandlings
lagstiftningen). 

Patientperspektiv 

SKL har under våren 2016 låtit göra en SIFO-undersökning om hur 
invånarna ser på digitaliseringen i välfärden . Tre av fyra tillfrågade är 
positiva till att kommuner, landsting och regioner kommunicerar och 
erbjuder service digitalt. Nästan lika många ställer sig positiva till digitala 
pedagogiska verktyg i undervisningen. Sju av tio är också positiva till vård, 

- · konsultation -och-behandling med aigital teknik. Endast två av tio- änser dock-
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att kommuner, landsting och regioner lever upp till deras förväntningar. Rätt 
använd kan digitaliseringen leda till bättre hälsa och lärande, högre tillväxt, 
fler jobb och en hållbar utveckling, d.v.s. en smartare välfärd. 

Ekonomi och finansiering 

överlåtelsen av aktierna sker till bokfört värde och innebär en intäkt om 
1 232 500 kr, samt att värdet av bokförda tillgångar i form av aktier minskas 
med samma belopp. 

Samarbete kan innebära sänkta utvecklings- och finansieringskostnader, 
och att utvecklingstakten kan höjas. Det kan också innebära bättre 
samordning och ökad kompetens i beställarrollen. 

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. 

I överlåtelseavtalet ingår att landsting/regioner övergångsvis ställer ut vissa 
ekonomiska garantier att köpa tjänster för minst den summa som man köpt 
för de senaste tre åren (år 2013-2015) under en tid till och med det femte 
räkenskapsåret efter tillträdesdagen. Detta motiveras av den förändrade 
affärsmodellen som innebär att man övergår från anslagsfinansiering till en 
tjänstebaserad affärsmodell. 

För landstinget Dalarnas del innebär det åtagande att köpa tjänster av 
bolaget för minst 11 457 tkr under vartdera året 2017-2021. Om köp inte 
sker i tillräcklig omfattning, äger bolaget rätt att debitera landstinget 
mellanskillnaden mellan garanterat köp och faktiskt köp. 

Miljö 

Digitaliseringen av samhället innebär en omvälvande transformering av 
samhället. För offentlig sektor kan idag ses exempelvis läkarbesök på nätet, 
flippade klassrum och digital deklaration. (Modellen "flippade klassrum" 
innebär att läraren vänder på de traditionella begreppen genom att ge 
webbaserade genomgångar som hemläxa istället för den traditionella 
föreläsningen i klassrummet, vilket ger tid och utrymme i klassrummet för 
mer laborativt arbete. Modellen kallas också för det omvända klassrummet.) 
Det innebär minskade resor, minskade transporter och ett minskat 
resursutnyttjande. 

Likabehandling 

Sveriges kommuner saknar idag förmåga och plattform för att utveckla och 
förvalta gemensamma digitala lösningar, på liknande sätt som landsting och 
regioner. SKL har fått tydliga indikationer från kommunerna om-att SKL-bör- - -
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Vidare, innebär gemensamma digitala lösningar ökade möjligheter till 
information, patientinflytande och delaktighet, oberoende av avstånd och 
geografisk belägenhet. 

Barnperspektiv 

Även barn använder olika digitala lösningar inom såväl vård, skola och 
omsorg. Umo.se är exempelvis en nationell ungdomsrådgivning på webben 

Juridik 

Genom att samtliga kommuner, landsting och regioner är delägare i 
företaget, kan medlemmarna köpa från lnera AB utan upphandling (genom 
det s.k. Teckalundantaget i upphandlings-lagstiftningen). 

Folkhälsa 

Digitalisering leder till ett förbättrat resursutnyttjande. Ökad information och 
delaktighet leder till ett förbättrat utfall vid insatser. En smartare välfärd kan 
innebära mer vård för pengarna. 

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

En ökad digitalisering innebär förändrade arbetssätt. Genom samverkan 
uppnås en förbättrad beställarkompetens vid anskaffning av IT-verktyg som 
ska stödja medarbetarna i arbetet. Bristande interoperabilitet, system som 
inte stödjer verksamhetens arbetssätt eller andra tekniska problem utgör 
idag grund för tekniktrötthet. Genom tydliga och genomarbetade standarder, 
gemensamma kravspecifikationer och gemensamma upphandlingar kan 
arbetsmiljöproblem vid digitalisering minskas. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Detta ärende är inte föremål för facklig samverkan. 

Uppföljning 
Den ekonomiska garanti som ställs ut föreslås följas upp i den ordinarie 
budgetprocessen i landstinget. 
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Detta aktieöverlåtelseavtal (med samtliga Bilagor härtill, detta "Avtal") har denna dag ("Avtalsdagen") 

ingåtts av och mellan: 

A) de Landsting och Regioner som upptas i Bilaga 1.1 (envar en "Säljare" och gemensamt 

"Säljarna"); 

B) SKL Företag AB, organisationsnummer 556117-7535 ("Köparen"). 

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

"Parterna". 

1. BAKGRUND 

1.1 Säljarna äger samtliga [•] utstående aktier ("Aktierna") i lnera AB, organisationsnummer 

556559-4320 ("Bolaget"). 

1.2 Säljarna äger Aktierna med den fördelning dem emellan som anges i Bilaga 1.1. 

1.3 Köparen önskar förvärva Aktierna från Säljarna och Säljarna önskar överlåta Aktierna till 

Köparen. 

1.4 Mot ovanstående bakgrund har Parterna nu ingått detta Avtal. 

2. DEFINITIONER OCH TOLKNING 

Nedanstående termer som används i detta Avtal ska ha följande innebörd: 

"Aktierna" 

"Avtal" 

"Avtalsdagen" 

"Belastning" 

ska ha den innebörd som anges i Punkten 1.1; 

ska ha den innebörd som anges i inledningen; 

ska ha den innebörd som anges i inledningen; 

ska avse varje form av pantsättning, inteckning, registrering, 

deposition, förköps-, hembuds- eller återtagandeförbehåll, annan 

säkerhetsrätt eller annan inskränkning av dispositionsrätten; 

"Bokslutsdagen" ska avse den [ • ][ •] 201[ • ]; 

"Bolaget" ska ha den innebörd som anges i Punkten 1.1; 

"Garantier" ska ha den innebörd som anges i Punkten 9.2; 

"Garanterat Köpbelopp" Ska ha den innebörd som anges i Punkten 11.1; 

"Krav" ska avse ett krav från Köparen mot någon eller samtliga Säljare 

under detta Avtal; 

"Köparen" ska ha den innebörd som anges i inledningen; 



"Köpeskillingen" 

"Mellanskillnads

ersättning" 

"Säljarna" 

"Part" I "Parterna" 

"Skada" 

"Säljarnas Garantier" 

"Tillträdesdagen" 

"Tillträdet" 

"Transaktionen" 

"Värdeöverföring" 

"Årsredovisningen" 
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ska ha den innebörd som anges i Punkten 4.1; 

ska ha den innebörd som anges i Punkten 11.1; 

ska ha den innebörd som anges i inledningen; 

ska ha den innebörd som anges i inledningen; 

ska avse varje form av direkt skada, kostnad eller förlust men inte 

omfatta någon form av indirekt skada; 

ska avse de i Punkten 9 angivna garantierna; 

ska ha den innebörd som anges i Punkten 3.1; 

ska ha den innebörd som anges i Punkten 3.1; 

ska avse överlåtelsen av Aktierna enligt detta Avtal; 

ska betyda värdeöverföringar enligt 17 kap 1 aktiebolagslagen 

(2005:551), såsom t.ex. vinstutdelning och utdelning av tillgångar, 

förvärv av egna aktier, minskning av aktiekapitalet med 

återbetalning till aktieägarna samt annan affärshändelse mellan å 

ena sidan Bolaget och å andra sidan annat bolag eller person som 

medför att Bolagets förmögenhet minskar (innefattande att 

Bolaget avstår från tillgång eller rättighet eller ger andra 

ekonomiska fördelar av något slag till tredje part annat än inom 

ramen för Rörelsens normala drift} och som inte har rent 

affärsmässig karaktär för Bolaget samt avtal eller åtagande att 

göra något av det föregående; samt 

ska avse Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 201[•], 

Bilaga 1.2. 

3. ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE 

3.1 Tillträdet av Aktierna enligt detta Avtal ("Tillträdet") ska ske den [•) [•)201[•) 

("Tillträdesdagen"}. 

3.2 På Tillträdesdagen ska Säljarna överlåta Aktierna till Köparen och Köparen förvärva från 

respektive Säljare det antal Aktier som anges i Bilaga 1.1 mot att Köparen erlägger 

Köpeskillingen. Parterna ska därutöver vidta de i Punkten 5 upptagna åtgärderna. 

3.3 Aktierna överlåts med alla därtill hörande rättigheter och fria från alla Belastningar, med 

undantag för Belastningar som framgår av Bolagets bolagsordning. Säljarna frånfaller ovillkorat 

och oåterkalleligt rätten att kräva återbetalning av något aktieägartillskott eller annat 
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kapitaltillskott som Säljarna gjort till Bolaget före Tillträdesdagen. Säljarnas åtagande enligt 

denna Punkt 3.3 ska inte vara föremål för någon av de ansvarsbegränsningar som följer av 

Punkten 10 eller annars av detta Avtal. 

4. KÖPESKILLING OCH TILLÄGGSKÖPESKILLING 

4.1 Köpeskilling 

4.1 Köpeskillingen för Aktierna ska uppgå till[•] kronor ("Köpeskillingen"}. 

5. PERIODEN MELLAN AVTALSDAGEN OCH TILLTRÄDESDAGEN 

5.1 Säljarna förbinder sig att tillse, såvitt avser perioden mellan Avtalsdagen och Tillträdesdagen, 

att, där Köparen inte i förväg lämnat sitt skriftliga godkännande, följande iakttages: 

(a} att Bolaget inte beslutar om eller genomför några Värdeöverföringar; 

(b} att Bolaget inte ändrar bolagsordningen eller redovisningsprinciper samt inte beslutar 

om att emittera aktier, konvertibla skuldebrev, utställa teckningsoptioner med rätt till 

nyteckning av aktier eller vinstandelsbevis, inlösa eller återköpa aktier eller vidta andra 

dispositioner som direkt eller indirekt påverkar eller kan komma att påverka Bolagets 

aktiekapital; 

(c} att Bolaget - med undantag för sedvanliga leverantörskrediter och utnyttjande av per 

Avtalsdagen befintliga checkkrediter - inte upptar lån eller annan kredit eller ställer 

säkerhet för egen eller annans förbindelse; samt 

(d} att Bolaget i övrigt fortsätter att bedriva sin verksamhet i enlighet med de principer 

som tidigare tillämpats. 

5.2 Om Säljarna efter Avtalsdagen får kännedom om att något åtagande enligt Avtalet eller någon 

av Säljarnas Garantier var fel då den gjordes eller lämnades, eller att en händelse inträffar som 

gör att sådant åtagande eller garanti inte längre är korrekt, ska Säljarna omedelbart underrätta 

Köparen härom. Ett meddelande enligt denna Punkt 5.2 befriar inte Säljarna från ansvar för 

Säljarnas Garantier eller andra åtaganden enligt Avtalet utan tjänar endast som information 

till Köparen. 

6. VILLKOR FÖR TILLTRÄDET AV AKTIERNA 

6.1 Köparens skyldighet att tillträda Aktierna enligt Avtalet är beroende av att följande 

förutsättningar är uppfyllda senast vid Tillträdet: 

(a} att det inte föreligger någon väsentlig avvikelse från Säljarnas Garantier; 

(b} att det inte föreligger någon väsentlig avvikelse från Säljarnas åtaganden i Punkten 5.1; 

och 
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(c) att det mellan Avtalsdagen och Tillträdet inte inträffat någon händelse, hänförlig till 

Bolaget, som i väsentlig mån negativt påverkat, eller enligt Köparens skäliga 

bedömning kan komma att i väsentlig mån negativt påverka Bolagets verksamhet, eller 

Bolagets förutsättningar för att bedriva sin rörelse. 

6.2 Om Avtalet frånträds enligt denna Punkt 6 ska ingen Part äga rätt till kompensation eller 

ersättning från annan Part, med undantag för att Part med de begränsningar som anges i 

Avtalet alltid ska äga rätt till full ersättning för sin skada om Avtalet frånträtts på grund av 

annan Parts avtalsbrott. Om Avtalet frånträds enligt denna Punkt 6 ska hela Avtalet anses vara 

förfallet förutom denna Punkt 6.2 samt Punkten 10. 

7. TILLTRÄDE 

7.1 Tillträdet ska äga rum på Köparens kontor på Hornsgatan 20 i Stockholm med start kl 10.00 på 

Tillträdesdagen. Respektive Part ska vid Tillträdet vidta följande handlingar: 

(a) Säljarna ska överlämna kopia av aktieboken för Bolaget utvisande att Säljarna per 

Tillträdesdagen äger Aktierna och Aktierna nu registrerats i Köparens namn; 

(b) Köparen ska erlägga Köpeskillingen till av respektive av Säljare anvisat konto; 

(c) Säljarna ska tillse att nuvarande styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor i 

Bolaget utan anspråk på arvoden frånträder sina uppdrag samt att avgående revisor 

avger redogörelse och yttrande enligt 9 kap. 23 och 23 a §§ aktiebolagslagen; 

(d) tillse att Bolagets nuvarande firmatecknare utställer och överlämnar fullmakt för av 

Köparen angivna personer att företräda Bolaget intill dess nya firmatecknare blivit 

registrerade; 

(e) extra bolagsstämma ska hållas i Bolaget, vid vilken Köparen ska utse ny styrelse och 

revisor och Köparen ska anmäla de nya funktionärerna till Bolagsverket för 

registrering; 

7.2 Köparen förbinder sig att vid kommande årsstämma i Bolaget tillse att de nuvarande 

styrelseledamöterna i Bolaget beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning av Bolagets 

angelägenheter till och med Tillträdesdagen, allt under förutsättning att Bolagets revisor 

tillstyrker sådan ansvarsfrihet. 

8. KÖPARENS GARANTIER 

Köparen lämnar följande garantier till Säljarna vilka, där inte annat anges, lämnas per 

Avtalsdagen och per Tillträdesdagen: 

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

gällande svensk lagstiftning; 

(b) Köparen är behörig att ingå och fullfölja sina åtaganden enligt Avtalet. 



00011 s 

9. SÄLJARNAS GARANTIER 

Landstinget Dalarna LD16/03437 

5 

9.1 Säljarna lämnar gemensamt följande garantier till Köparen ("Garantierna") vilka, där inte 

annat anges, 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, utgör samtliga i Bolaget utestående Aktier och i Bolaget finns 

det inte några utestående teckningsoptioner, konvertil;>ler, teckningsrätter eller andra 

instrument vilka kan berättiga till nyteckning av ytterligare aktier i Bolaget samt att 

respektive Säljares aktier inte är föremål för någon Belastning; 

(c) såvitt avser tiden mellan Bokslutsdagen och Avtalsdagen har Bolagets verksamhet 

bedrivits i beaktande av de åtaganden som upptas i Punkten 5.1 och ingen handling 

har vidtagits som hade utgjort ett brott mot dessa åtaganden om den vidtagits efter 

Avtalsdagen; 

(d) Bolaget innehar samtliga bolagshandlingar, reg,istreringshandlingar, bolagsstämmo

och styrelseprotokoll och räkenskapshandlingar för Bolagets verksamheter och övriga 

handlingar som är nödvändiga för att bedriva Bolagets verksamhet, dessa handlingar 

är uppdaterade, fullständiga, korrekta och förvarade på lämpligt sätt; 

(e) Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och sedan 

tidigare konsekvent tillämpade principer och ger en rättvisande bild av Bolagets 

tillgångar och skulder, finansiella ställning och resultat per utgången av det 

räkenskapsår som Årsredovisningen avser; 

10. BEGRÄNSNING AV SÄLJARNAS ANSVAR 

10.1 Säljarnas ansvar enligt detta Avtal ska vara individuellt och inte solidariskt. 

10.2 Vid brott mot någon av Säljarnas Garantier eller vid annat brott av Säljarna mot detta Avtal har 

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

lidit på grund av brottet. 

11. SÄRSKILT ÅTAGANDE AV SÄLJARNA 

11.1 Envar av Säljarna förbinder att under en tid till och med det [femte] räkenskapsåret efter 

Tillträdesdagen köpa tjänster av Bolaget intill de belopp som för respektive Säljare anges i 

Bilaga 1.3 ("Garanterat Köpbelopp") Till den del Säljare under ett visst räkenskapsår inte köpt 

tjänster intill Garanterat Köpbelopp ska sådan Säljare ersätta Bolaget med skillnaden mellan 

Garanterat Köpbelopp och det belopp som Säljare faktiskt köpt tjänster för under det 

räkenskapsår som avses ("Mellanskillnadsersättning"). Säljare är skyldig att till Bolaget erlägga 
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12. ÖVRIGT 

12.1 Överlåtelse 
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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 Parternas skriftliga medgivande. 

12.2 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. 

12.3 Fullständig reglering 

Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet berör och 

detta Avtal ersätter samtliga tidigare skriftliga eller muntliga förhandlingar, avtal och 

överenskommelser rörande samtliga de frågor som Avtalet berör. 

12.4 Ändringar 

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

och vederbörligen undertecknats av Parterna. 

12.5 Meddelanden 

12.5.1 Meddelanden som enligt detta avtal ska lämnas skriftligen ska sändas med rekommenderat 

brev eller e-post till respektive Parts officiella adress. 

12.5.2 Meddelandet ska anses vara motpart till handa: 

12.5.3 Tre (3) arbetsdagar efter avsändandet, om avsänt med rekommenderat brev, 

12.5.4 Den dag mottagaren bevisligen erhållit meddelandet, om detsamma översänts med e-post. 

12.6 Hembud 

Med avseende på överlåtelsen av Aktier enligt detta Avtal frånfaller varje Säljare härmed 

oåterkalleligen rätten att påkalla hembud eller förköp av Aktier med stöd av någon 

bestämmelse i Bolagets bolagsordning eller eljest. 

13. GILTIGHET 

Detta aktieöverlåtelseavtal förutsätter för sin giltighet att de Landsting och Regioner som 

upptas i Bilaga 1.2 samtliga beslutat om att överlåta det antal aktier som anges i Bilaga 1.2. till 
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SKL Företag AB ("Köparen"). Parterna är överens om att i samband med aktieöverlåtelsen 

teckna aktieägaravtal enligt bilaga 2, Aktieägaravtal 

Detta Avtal har upprättats och undertecknats i[•] likalydande exemplar av vilka Säljarna och Köparen 
tagit var sitt ett exemplar. 

[•] SKL Företag AB 
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Bilaga 1.1 

Aktieägare lnera AB 556559-4230 

Org.nr. Namn Antal 

232100-0016 Stockholms läns landsting 150 st 

232100-0024 Landstinget i Uppsala län 150 st 

232100-0032 Landstinget Sörmland 150 st 

232100-0040 Landstinget Östergötland 150 st 

232100-0057 Region Jönköpings län 150 st 

232100-0065 Region Kronoberg 150 st 

232100-0073 Landstinget i Kalmar län 150 st 

212000-0803 Region Gotland 150 st 

232100-0081 Landstinget Blekinge 150 st 

232100-0255 Region Skåne 150 st 

232100-0115 Region Halland 150 st 

232100-0131 Västra Götalandsregionen 150 st 

232100-0156 Landstinget i Värmland 150 st 

232100-0164 Region Örebro län 150 st 

232100-0172 Landstinget Västmanland 150 st 

232100-0180 Landstinget Dalarna 150 st 

232100-0198 Region Gävleborg 150 st 

232100-0206 Landstinget Västernorrland 150 st 

232100-0214 Region Jämtland Härjedalen 150 st 

232100-0222 Västerbottens läns landsting 150 st 

232100-0230 Norrbottens läns landsting 150 st 

3.150 st 
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Årsredovisning 
för 

IneraAB 
556559-4230 

Räkenskapsåret 

2015 
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lnera AB 
Org.nr 556559-4230 

Styrelsen och verkställande direktören för lnera AB, med säte i Stockholm, får härmed avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 2015. 

Förvaltnings berättelse 

Information om verksamheten 

I (14) 

lnera ansvarar för ett 40-tal tjänster och projekt, där vi framför allt har rollen som beställare gentemot 
upphandlade leverantörer eller landsting som utför tjänster. lneras kämkompetens utgörs av styrning, 
ledning och koordinering, samt kravställning och förankring i samverkan med våra ägare och kunder. 
Viktiga funktioner är även strategisk arkitekturstyrning, kundservice och kommunikationsverksamhet. 

Under hela 2015 har Inera arbetat med att öka kundfokus, ett arbete som fortsätter också 2016. 
Beredningsprocessen av ärenden och nya uppdrag via programråd, beredningsgrupp och styrelse är 
etablerad och fungerar bra. Kundbesök har genomförts i 20 landsting och regioner, och synpunkter och 
önskemål har samlats in och strukture.rats till en handlingsplan. Alla medarbetare har deltagit i 
workshops kring ett kundorienterat arbetssätt, och ett internt verksamhetsutvecklingsprojekt har tillsatts 
kallat Kundfokuserade processer och stödsystem. Syftet är att arbeta bo1t stuprör och uppnå en mer 
effektiv och samordnad organisation som arbetar med leveransfokus ur ett kundperspektiv. En viktig 
insats är också hemtagningen av första linjens kundservice, som startades upp under 2015 och redan har 
gett positivt resultat' i form av snabb hantering och nöjda kunder. 
Den interna organisationen och förvaltningsmodellen har justerats under hösten, även detta med syfte att 
arbeta bort stuprör och öka kundfokus. Li1tjeorganisationen har förstärkts, bland annat genom att både 
avdelnings- och enhetschefer ingår i vd:s ledningsgrupp. Alla linjechefer har genomgått ett gemensamt 
ledarskapsutvecklingsprogram. 

Under året har även en ny affärsmodel I utarbetats, som implementeras 2016. Avsikten Ur att lämna den 
anslagsfinansierade budgetramen och uppnå en mer flexibel affilrsmässighet. I samband med att lneras 
marknader utökats med kommuner och privata vårdgivare och leverantörer, ställer detta nya krav på 
lnera. Exempelvis krävs nya avtals- och pl'ismodeller samt hantering av en ökande kundgrupp, men det 
skapas också nya möjligheter i form av intäkter, men framför allt i form av en ökad standardisering av 
informationsflöden via Ineras infrastruktur och en ökad användning av lneras tjänster, som i 
förlängningen förbättrar patientsäkerheten. 

Budgetåret har delvis präglats av uteblivna intäkter, då beräknad finansiering av vissa tjänster från 
kommunerna inte kommit in. Dock valde landstingen i början av året att efter förhandling 
tilläggsfinansiera en del av verksamheten. Genom en viss åtstramning, och framför allt genom att flera 
planerade upphandlingar skjutits på framtiden, har lnera en budget i balans. Under hösten har dessutom 
kommunerna informerats om avgiftsbeläggning av tjänsterna Pascal och NPÖ från 2016, och avtal har 
tecknats angående detta. Därmed finns förutsättningar för en bättre ekonomi under 2016. 

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga r·iskcr och osäkcrhetsfaktorer 

Förberedelser pågår för att lnera ska bli ett bolag inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det 
kommer att underlätta kommunernas e-hälsoarbete och skapa bättre förutsättningar för förankring och 
samarbete med staten. Beslut om att lnera ska bli ett SKL~bolag kommer troligtvis att tas under 2016. 
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Ägarförhållanden 

Inera är ett aktiebolag som ägs gemensamt av alla landsting och regioner och vaije ägare har lika stor 
andel i bolaget. Ägarna har gett bolaget i uppdrag att koordinera landstingens och regionernas 
gemensamma e-hälsoarbete och utveckla tjänster till nytta för invånare, vård- och omsorgspersonal och 
beslutsfattare. 

Flerårsöversikt (Tkr) 2015 2014 2013 

Nettoomsättning 628 124 605 622 305 567 

Resultat efter finansiella poster 660 695 211 
Balansomslutning 399 849 399 735 264 525 
Soliditet(%) 6,7 6,6 9,8 

Antal anställda 121 100 92 

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper. 

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 

balanserad vinst 
årets vinst 

disponeras så att 
i ny räkning överföres 

21 175 789 
257 669 

21433458 

21433458 

2012 

429 790 
I 198 

211 232 

12,2 
153 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar. 
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Resultaträkning 

Nettoomsättning 
Övriga rörelseintäkter 

Rörelsens kostnader 
Material och inköpta tjänster 
Övriga externa kostnader 
Personalkostnader 
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Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 
Övriga rörelsekostnader 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 

Resultat efter finansiella poster 

Bokslutsdispositioner 
Resultat före skatt 

Skatt på årets resultat 
Årets resultat 
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Not 2015-01-01 2014-01-01 
-2015-12-31 -2014-12-31 

628 123 661 605 621 524 
0 295 916 

628 123 661 605 917 440 

-237 477 179 -21 s 441 097 
I, 2 -304 256 717 -325 845 194 
3 -84 597 638 -63 986 767 

-111 199 -812 980 
-1 536 953 0 

-627 979 686 -606 086 038 
143 975 -168 598 

550 333 866 478 
-34 ISO -2 679 
516183 863 799 
660 158 695 201 

4 -240 000 0 
420158 695 201 

s -162 489 -233 600 
257 669 461601 
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Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella m1/ägg11i11gstillgll11gar 
Goodwill 6 0 295 000 

0 295 000 

Mllteriella a11/liggningstil/gtl11gar 
Inventarier, verktyg och installationer 7 166 I 30 237 329 

166130 237 329 

Summa anläggningstillgångar 166 130 532 329 

Omsättningstillgångar 

Kortjristigtl f ordri11gar 
Kundfordringar 178 893 804 249 905 703 

Aktuella skattefordringar 2 417 264 2 346 153 
Övriga fordringar 294 901 2 651 668 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 36 326 503 32 038 624 

217 932 472 286 942 148 

Kor(fristiga placeri11g{(r 
Övriga kortfristiga placeringar 9 45 259 875 88 273 311 

45 259 875 88273 311 

Kassa oclt bank 10 136 490 880 23 987 690 

Summa omsättningstillgångar 399 683 227 399 203149 

SUMMA TILLGÅNGAR 399 849 357 399 735 478 



000124 

JneraAB 
Org.nr 556559-4230 

Balansräkning 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital (3 150 aktier) 
Reservfond 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust 
Årets resultat 

Summa eget kapital 

Obeskattade reserver 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Ställda säkerheter 

Ansvarsförbindelser 
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Not 

Il 

12 

13 

2015-12-31 

3150000 
810 000 

3 960000 

21 175 789 
257 669 

21433 458 
25 393 458 

I 790 000 

133 391 758 
7 139 856 

232 134 285 
372 665 899 

399 849 357 

Inga 

Inga 

5 (14) 

2014-12-31 

3 150 000 
810 000 

3 960 000 

20 714 188 
461 601 

21175 789 
25135 789 

J 550 000 

157 916 125 
14172587 

200960 977 
373 049 689 

399 735478 

Inga 

Inga 
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Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 
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Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 
Betald skatt 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändring av rörclsekaJ>ih1let 
Förändring av kundfordringar 
Förändring av ko11fristiga fordringar 
Förändring av leverant6rsskulder 
Förändring av kortfristiga skulder 
Kassaflöde från elen löpande verksamheten 

Finansieringsverksamheten 
Förändring av kortfristiga placeringar 
Kassaflöde från finansieringsverksambeten 

Årets kassaflöde 

Likvida medel vid årets bö1:jan 
Likvida medel vid årets slut 
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Not 2015-01-01 
-2015-12-31 

660 158 
366 199 

-233 600 

792 757 

71 01 I 899 
-I 931 I 12 

-24 524 367 
24 140 577 
69489 754 

43 013 436 
43 013 436 

112 503 190 

23 987 690 
136 490 880 
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2014-01-01 
-2014-12-31 

695 201 
812 980 

-155 848 

1352 333 

-73 350 418 
-4 712 240 

101 365 893 
33 382 650 
58 038 218 

-62 630 342 
-62 630 342 

-4 592124 

28 579 814 
23 987 690 
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Tilläggsupplysningar 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012: I Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). 

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli 
reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärde om annat ej 
anges. 

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och 
kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och 
kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

lntäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Pågående tjänsteuppdrag 
Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material 
levereras eller fcirbrukas, så kallad successiv vinstavräkning. 

Anläggningstillgångar 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 
Följande avskrivningsprocent tillämpas: 

Immateriella 011/iiggningstillgångar 
Goodwill 

Materiella a11/iigg11i11gsti/lg<ingar 
Inventarier, verktyg och installationer 

Finansiella instrument 

20% 

20% 

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när 
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen 
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i 
sto1t sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bo1t från 
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphö11. 
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Kortfristiga placeri11ga1' 
Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till 
anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av 
anskaffningsvärde och marknadsvärde. 

Ku 11dfortlri11gar//,ortfristig{l fonlri11gar 
Kundfordringar och ko11fristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som 
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 

Leasingavtal 
Företagets finansiella leasingavtal är endast av mindre omfättning och behandlats som operationella 
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 

Inkomstskatter 
Aktuell skatt 
Aktuell skatt avser inkomstskatt t<>r innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per 
balansdagen. 

Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. 
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och 
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en 
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare 
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Ersiitt11i11gar till a11sttillda efter avslutad t111stälb1i11g 
I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer 
där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa 
avgifter. 

Utgifter t<>r avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de 
tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker 
och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har 
en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i 
investeringsverksamheten. 

-®Y"' 
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Nyckeltalsdefinitioner 
Nettoomsättning 
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Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 

Resultat efter finansiella poster 

9 (14) 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. 

Balansomslutning 
Företagets samlade tillgångar. 

Soliditet(%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning. 

Antal anställda 
Medelantal anställda under räkenskapsåret. 

Uppskattningar och bedömningar 
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens 
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen 
görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, 
som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de 
redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från and1·a källor. Det 
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden 
ses över regelbundet. · 

Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna 
innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder 
under nästa räkenskapsår. 

Noter 

Not 1 Leasingavtal 
Arets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 6 008 294 kronor. 

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: 

2015 2014 

Inom ett år 6 061 204 6 011 199 
Senare än ett år men inom fem år 0 6 061 204 
Senare än fem år 0 0 

6 061 204 12 072 403 
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Not 2 Arvode till revisorer 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och boktOringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens tOrvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att 
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 

Crowe Horwath Osborne AB 
Rev isi onsu ppd rag 

Not 3 Anställda och personalkostnader 

Medelantalet anställda 
Kvinnor 
Män 

Löner och andra ersättningar 
Styrelse och verkställande direktör 
Övriga anställda 

Sociala kostnader 
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 
Pensionskostnader fOr övriga anställda 
Övriga sociala avgifter enligt iag och avtal 

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pcnsionskostnadcr 

Könsfördelning bland ledande befattningshavare 
Andel kvinnor i styrelsen 
Andel män i styrelsen 
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 

2015 

255 500 
255 500 

201.5 

62 
59 

121 

I 488 314 

54 865 248 

56353 562 

633 551 
6 904 020 

18 989 931 
26 527 502 

82 881 064 

25% 
75% 
65% 
35 % 

2014 

95 200 
95 200 

2014 

51 
49 

100 

343 300 

43 338 199 
43 681 499 

15 449 
3 650 598 

14 967 772 

18 633 819 

62 315 318 

42% 

58% 
56% 

44% 
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Not 4 Bokslutsdispositioner 

Avsättning till periodiseringsfond 

Not 5 Aktuell och uppskjuten skatt 

Skatt på årets resultat 
Aktuell skatt 
Totalt redo\lisad skatt 

Avstämning av effektiv skatt 

Redovisat resultat före skatt 

Skatt enligt gällande skattesats 
Ej avdragsgilla kostnader 
Ej skattepliktiga intäkter 
Redovisad effektiv skatt 

Not6Goodwill 

Ingående anskaffningsvärden 
Avdrag på köpeskilling 

0001~0 

Procent 

22,00 
18,14 
-l,47 
38,67 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivninga1· 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde 

Landstinget Dalarna LD16/03437 

2015 

-240 000 
-240 000 

2015 

-162 489 
-162 489 

2015 

Belopp 
420 158 

-92 435 
-76 236 

6 182 
-162 489 

2015-12-31 

500 000 
-255 000 
245 000 

-205 000 
-40 000 

-245 000 

0 

Procent 

22,00 
12,43 
-0,83 
33,60 

11 (14) 

2014 

0 
0 

2014 

-233 600 
-233 600 

2014 

Belopp 
695 201 

-152 944 
-86 436 

5 780 
-233 600 

2014-12-31 

500 000 
0 

500000 

-100 000 
-105 000 
-205 000 

295 000 
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lnera AB 12 (14) 
Org.nr 556559-4230 

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer 
2015-12-31 2014-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 3 739 507 4 099 507 
Försäljningar/utrangeringar -2 860 492 -360 000 
Utgående ackumulerade anskaffningsvih·den 879 015 3 739 507 

Ingående avskrivningar -3502178 -3 154 198 
Försäljningar/utrangeringar 2 860 492 360 000 
Arets avskrivningar -71 199 -707 980 
Utgående ackumule1·ade avskrivningar -712 885 -3 502178 

Utgående redovisat värde 166130 237 329 

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
2015-12-31 2014-12-31 

Förutbetalda hyreskostnader 1 513 553 I 522 809 
Upplupna intäkter 259 080 2 590 825 
Upplupna ränteintäkter 131 384 186351 
Övriga poster 34 422 486 27 738 639 

36326 503 32 038624 

Not 9 Aktier och andelar 
Bokfört Marknads-

Namn värde värde 
Noterade aktier och andelar, omsättningstillgångar 45 259 875 45 334 560 

45 259 875 45334 560 

Not 10 Checkräkningskredit 
2015-12-31 2014-12-31 

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 5 000 000 5 000 000 

Utnyttjad kredit uppgår till 0 0 



Landstinget Dalarna LD16/03437 

lnera AB 
000132 

Org.nr 556559-4230 

Not 11 Förändring av eget kapital 
Aktie-

kapital 

Belopp vid årets ingång 3 150 000 
Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma: 
Årets resultat 
Belopp vid å1·ets utgång 3 150 000 

Not 12 Obeskattade reserver 

Periodiseringsfond 201 t 
Periodiseringsfond 2012 
Periodisel'ingsfond 2015 

Reserv
fond 

810 000 

810 000 

Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Semesterlönesku Id 
Sociala avgifter 
Förutbetalda intäkter 
Upplupna pensionskostnader 
Upplupna löner 
Övriga poster 

13 (14) 

Balanserat Årets 
resultat resultat 

20 714 188 461 601 

461 601 -461 601 
257 669 

21175 789 257 669 

2015-12-31 2014-12-31 

I 020 000 I 020 000 

530 000 530 000 
240 000 0 

1790000 1. 550 000 

2015-12-31 2014-12-31 

3 270 954 2 508 323 

4 557 359 3 095 146 

207 856 692 178 198 070 

2 427 853 1970830 

376 025 304 140 

13 645 402 14 884 468 
232 134 285 200 960 977 
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Stockolm den 31 mars 2016 

~~ Anna Fransson 

Daniel Forslund 

Fredrik Larsson 

----r----4:.... 
Assarsson 
tällande dire tör 
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Martin Andreasson 

Carl Johan Sonesson 

~~cfc~ 
LeifDahtfy 

~erL 
Peter Olofsson 

;t~ 
Roland Gustbee 
Lekmannarevisor 
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;f;, Crowe Hotwath™ 
. ' f ~ 

Crowe Hoiwath Osbome AB 
Member Crowe Horwath lnternalional 

Revisionsberättelse 

Till årsstämman i In era .AB 
Org.nr 556559-4230 

Rappor*.om årsredovisningen 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen ftlr Inera AB llir 
rllkenskapsåret 20 i S. 

Styrelsens ocll verkstlillm1de direktörens ansvar jiJr 
&r~redovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret fllr 
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisnfogslagen 9ch ftlr den interna kontroll som styrelsen 
och verkställande direktören bedömer nr nödvändig fllr att upprätta 
en årsredovisning som inte innehäller vl!Se~tliga felaktigheter, vare 
sig dessa.beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av 
min revision. Jag har utllin revisionen enligt fnternational 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att jag ftlljer yrkesetiska krav samt planerar och 
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
ärsredovisnlngen. Revisorn valjer vilka åtgärder soin ska utftlras, 
bland annat genom att l?edöma rjskerna R>r väsentliga felaktigheter 
i årSredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller pä 
fel. Vid denna riskbedömning heab.1ar revisorn de delar av den 
interna kontrollen som är relevanta ftlr hur bolaget Upprattar 
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfle att utforma 
granskningsåtgärder som nr ändamålsenliga med hilnsro till 
om5tandighetema, n:ien inte i syfte att göra ett utiafande om 
effektiviteten i bolagets !riterna kontroll. En revision innefattar 
också en utvärdering av ändamälseriligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens och verkställande direktörens· uppskattningar i 
redoyisnirigen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat ar till rackliga och 
ändamålsenliga som grund fur mina uttalanden. 

Uttalanden 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen oc~ ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Inera ABs finansiella ställning per den 
2015-12-31 och av dess finansiella resultat och kassaflöden fl:\r året 
enfigt årsredovisningslagen. Förvaltningsberattelsen är ftlrenlig 
med årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därllir att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 

Landstinget Dalarna LD16/03437 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfl:\rt en 
revision av R>rsfaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller furtust samt styrelsens och verkställande direl1örens 
fllrvalt11ing R>r Inera AB för räkenskapsäret201S. 

Styrelsens oclz ver/fstlilla11de direktlirens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för' ftlrslaget till dispositioner 
beltaffande bolagets vinst elier fur)ust, och det l!r styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret R>r förvaltningen enligt 
ab.-tiebotagslagen. 

Revisorm a11svar 
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och oni 
förvaltningen på grundVal av min revision~ Jag har utfllrt 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag ftlr mitt uttalande om styrelsens fbrslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag 
granskat om fbrslaget är llireliligt med aktiebolags!ågeit: 

Som underlag fllr mitt uttalande om ansvarsfr.ibet har jag utöver 
min revisloµ av årsredovisningen granskat väsentliga beSlut, 
åtgärder och fbrhållanden i bolaget fbr att kunna bi:d<lma om någon 
styrelsel.edamot eller verkställande direktören är. e~ttnings5kyldig 
inot bolåget Jag hai llven granskat o~ iiågoli styrelseledamot eller 
verkställande direkt~ren på annat satt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, :årsredovisninaslagen eller bolagsordningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund fbr mina uttalanden. 

Uttala11de11 
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt ftlrslaget i 
förvaltningsberätte\sen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet fllr räkenskapsåret. 

Stockholm den 12 april 2016 

cf!L 
/'~""' 
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Landstinget Dalarna LD16/03437 

2016-04-12 

till årsstämman i Inera AB 
Organisatiönsnummer 556559-4230 

Granskningsrapport för år 2015 
Jag, av årsstämman utsedd lekmannarevisor, har granskat Inera AB:s verksamhet 

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller 
för verksamheten. 
Lekmannarevisorn ansvarar för att granska yerksamhet och intern kontroll samt 
pröva om verksamheten bedrivits enligt årsstämmans uppdrag och mål samt de 
lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. · 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagsl~gen och kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning och av 
årsstamman fastställda ägardirektiv. 

Granskningen har gen,omfö11s med den inriktning och omfattning som behövs fOr 
att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 

Ja_g bedömer sammantaget att bolagets. verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och frAn ekonomisk synpqnkt tjllfredsställande sätt. 

Jag bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Växjö 12 april 2016 

~~~ 
Roland Gustbee 
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Bilaga 1.3 Belopp nied vilka respektive landsting/regioner :6 
SGBfr:ån 

31dee2015.. 
Landsting Snitt 

2 231 439 st 22,7% Stockholms läns iandsting 90 970 tkr 

354 164 st 3,6% Lapdstinget i Uppsala län 14 438 tkr 

283 712 st . 2,9% Landstinget Sörmland 11 566 tkr 

445 661 st 4,5% Region Östergötl~nd 18 168 tkr 
i 

347 837 .st 3,5% Region Jönköpings län 14 180 tkr 

191369st 1,9% Region Kronoberg 1 802 tkr 

237 679 st 2,4% LaJJ.dstinget i Kalmar län 9 690 tkr 

57 391 st 0,6% Re~ion Gotland 2 340 tkr 

156 253 st 1,6% Landstinget Blekinge 6 370 tkr 

1 303 627 st 13,2% Region Skåne 53 145 tkr 

314 784 st 3,2% Region Halland 12 833 tkr 

1 648 682 st 16,7% Västra Götalandsregionen 67 212 tkr 

275 904 st 2,8% . Landstinget i Värmland 11 248 tkr 

291 012 st 3,0% Region Örebro län 11 864 tkr 

264 276 st 2,7% Landstinget Västmanland 10 774 tkr 

281 028 st 2,9% Landstinget Dalarna 11 457 tkr 

281 815 st 2,9% Region Gävleborg 11 489 tkr 

243 897 st 2,5% La.ridstinget Västernorrland 9 943 tkr 

127 316 st 1,3% Region Jämtland Härjedalen 5 193 tkr 

263 378 st 2,7% Västerbottens läns landsting 10 737 tkr 

249 133 st 2,5% Norrbottens läns landstiµg 10 181 tkr 

9 851 017 ~t 100% Summ~ 401600 tkr 

Landstinget Dalarna LD16/03437 

· binder sig att köpa tjänster under viss tid 
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Landsting Snitt 
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281 028 st 2,9% Landstinget Dalarna 11 457 tkr 

281 815 st 2,9% Region Gävleborg 11 489 tkr 

243 897 st 2,5% Landstinget Västernorrland 9 943 tkr 

127 316 st 1,3% Region Jämtland Härjedalen 5 193 tkr 

263 378 st 2,7% Västerbottens läns landsting 10 737 tkr 

249 733 st 2,5% Norrbottens läns landsting 10 181 tkr 

9 851 017 st 100% ' Summa 401600 tkr 
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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 

lnera 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 delverksam heter ska långsiktigt vara självfinansierade. 
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4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING 
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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. ÄGAR RÅD 

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 Fel! Hittar inte referenskälla .. 
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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. RÄTI FÖR FÖRVÄRVARE ATI 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 ui:ider 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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19.1 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 [**] exemplar, varav Parterna erhållit var sitt. 

Stockholm den [**] 

[**] [**] 

[**] 
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BOLAGSORDNING 

1. BOLAGETS FIRMA 

Bolagets firma är lnera 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. 

I Bilaga 3 

Sid 1/3 
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6. ANTALAKTIER 

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 

Sid2/3 
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12) annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen 

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. 

I Bilaga 3 

Sid 3/3 
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SKL Företag AB äger 97 % av aktierna i bolaget. Övriga aktier ägs av 
landsting/regioner. Intentionen är att samtliga kommuner ska ges tillfälle att köpa 
aktier i bolaget. Vid full anslutning från kommuner och landsting/regioner 
kommer det innebära att SKL Företag AB äger 50,8 % 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 verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget f'ar ej 
heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompete.nsen. 

Bolaget ska i första hand ta fram gemensamma tjänster och lösningar till stöd för 
digitalisering och verksamhetsutveckling 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 styrning 

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 tillförsäkra deltagande regioner, 
landsting och kommuner ett avgörande inflytande över bolagets strategiska mål 
och viktiga beslut. I aktieägaravtal har införts bestämmelser om ett ägarråd som 
ska utgöra det beslutsorgan i vilket samtliga parter äger delta och som beslutar om 
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. 

SKL Företag AB 
Postadress: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20, Tfu: 08-452 70 00, Fax: 08-452 72 25 
www.sklab.skl.se, Epost: info@sklforetag.skl.se, Postgiro: 67 33 01-8, Bankgiro: 251-7381, Org m: 556117-7535 

BILAGA4 
1(3) 
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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 landstingens, regionernas och kommunernas 
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 verksamhetside: 

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. 

Koncerngemensamma riktlinjer 

Riktlinjer för Sveriges Kommuner och Landsting ska i möjligaste mån tillämpas i 
dotterbolagen. Följande riktlinjer ska ingå i ägardirektiv till dotterbolag: SKL:s 
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alkoholpolicy samt 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. 

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 
minst40 %. 

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. 

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. 
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Bolagets utveckling 

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

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 %. 

Kapitalstrukturmål - soliditet 

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

Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 15 %. 

Utdelning 

Bolaget ska inte lämna utdelning. Uppkommen vinst ska återinvesteras i bolaget 
och långsiktigt förbättra bolagets soliditet. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Landstingsstyrelsen 

Sammanträde 2017-02-13 

OBS! PROTOKOLLET EJ JUSTERAT 

Landstingsful/mäktiges Bes/utsärenden 

§9 Överlåtelse av aktierna i lnera AB 
Diarienummer LD16/03437 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

Sida 1 (3) 

1. Landstinget Dalarna överlåter 145 av 150 aktier i lnera AB till SKL 
Företag AB för en köpeskilling om 1 232 500 kr samt godkänner 
överlåtelseavtal enligt bilaga b). 

2. Aktieägaravtal, enligt bilaga c), godkänns. 
3. Landstinget Dalarna ställer sig positivt till i ärendet redovisat förslag 

till ändrad bolagsordning för lnera AB, enligt bilaga d), avsett att 
beslutas på kommande ägarråd och bolagsstämma 

4. Landstinget Dalarna ställer sig positivt till i ärendet redovisat förslag 
till ändrat ägardirektiv för lnera AB, enligt bilaga e), avsett att 
beslutas på kommande ägarråd och bolagsstämma 

Landstingsstyrelsen beslutar för egen del: 
5. IT-direktören utses såsom landstinget Dalarna~ ombud vid ägarråd 

och bolagsstämma och ges i uppdrag att på ägarråd och 
bolagsstämma rösta för beslut om ändring av bolagsordning och 
ägardirektiv för lnera AB enligt bilagt förslag, bilaga d) och e). 

Förslag till beslut: 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Landstinget Dalarna överlåter 145 av 150 aktier i lnera AB till SKL 

Företag AB för en köpeskilling om 1 232 500 kr samt godkänner 
överlåtelseavtal enligt bilaga b). 

2. Aktieägaravtal, enligt bilaga c), godkänns. 

Utdrag exp 2017-02-14 till 1. LF Vid protokollet: 
2. 
3. Eva Bergfeldt 

Bestyrkes i tjänsten 

[lntygarens namn] 
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2017-02-13 Sida 2 (3) 

3. Landstinget Dalarna ställer sig positivt till i ärendet redovisat förslag 
till ändrad bolagsordning för lnera AB, enligt bilaga d), avsett att 
beslutas på kommande ägarråd och bolagsstämma 

4. Landstinget Dalarna ställer sig positivt till i ärendet redovisat förslag 
till ändrat ägardirektiv för lnera AB, enligt bilaga e), avsett att beslutas 
på kommande ägarråd och bolagsstämma 

5. Jens Bergqvist utses såsom landstinget Dalarnas ombud vid 
ägarråd och bolagsstämma och ges i uppdrag att på ägarråd och 
bolagsstämma rösta för beslut om ändring av bolagsordning och 
ägardirektiv för lnera AB enligt bilagt förslag, bilaga d) och e). 

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges landsting och regioner har sedan många år samverkat kring 
gemensamma lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och stöd för 
digitalisering, genom det landstingsgemensamma bolaget lnera AB. Idag 
ansvarar lnera 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 mkr 
och har hittills varit inriktad på hälso- och sjukvården. Förslaget till ändrat 
ägande och ändrad verksamhetsinriktning syftar till en närmare anknytning 
till SKL:s arbete med verksamhetsutveckling och att bredda verksamheten 
till att även omfatta kommunerna, med betydligt fler verksamhetsområden. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 9 A 
b) överlåtelseavtal, bestående av förteckning över säljarna/nuvarande 

ägare, årsredovisning för lnera AB 2015 samt Garanterat tjänsteköp per 
landsting/region. Bilaga§ 9 B 

c) Aktieägaravtal. Bilaga § 9 C 
d) Bolagsordning. Bilaga§ 9 D 
e) Ägardirektiv. Bilaga § 9 E 

Yrkanden och beslutsgång 

Ordförande Gunnar Barke (S) påpekar att valet enligt punkt 5 ovan beslutas 
av landstingsstyrelsen eftersom tjänsteman ska utses samt yrkar att 
landstingsstyrelsen väljer funktion i stället för namn. 

Ordförande Gunnar Barke föreslår att proposition ställs på hans eget 
ändringsyrkande, vilket landstingsstyrelsen godkänner. 

På proposition om bifall eller avslag på ordförandens ändringsyrkande, 
finner ordföranden att landstingsstyrelsen bifaller yrkandet: 
Landstingsstyrelsen beslutar för egen del: 
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5. IT-direktören utses såsom landstinget Dalarnas ombud vid ägarråd 
och bolagsstämma och ges i uppdrag att på ägarråd och 
bolagsstämma rösta för beslut om ändring av bolagsordning och 
ägardirektiv för lnera AB enligt bilagt förslag, bilaga d) och e). 
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Revidering av Internationell policy 

Ordförandens förs lag 
1. Förslag på reviderad Internationell policy, enligt bilaga d), godkänns. 
2. Utredningen om Landstinget Dalarnas framtida internationella 

engagemang ska integreras i samverkan med Region Dalarna. 

Sammanfattning 
Landstingsfullmäktige beslutade 2015-11-23-24 om utträde ur AER 
(Assembly of European Regions) fr.o.m. 2016-01 -01. Regionberedning har 
fått i uppgift att i stället för Landstingsstyrelsens samverkansutskott till 
Landstingsstyrelsen bereda internationella frågor, trafikfrågor, 
Samverkansnämndens frågor och övriga regionfrågor. Med anledning av 
dessa förändringar behöver nuvarande Internationell policy revideras. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Nuvarande Internationell policy 
c) Protokollsutdrag Landstingsfullmäktige 2015-11-23--24 § 118 
d) Förslag på reviderad Internationell policy 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Landstingsfullmäktige beslutade 2015-11-23-24 att Landstinget Dalarna 
begär utträde ur AER fr.o.m. 2016-01-01 samt att förutsättningslöst utreda 
Landstinget Dalarnas framtida eventuella internationella engagemang till 
november 2016. Regionberedning har fått i uppgift att i stället för 
Landstingsstyrelsens samverkansutskott till Landstingsstyrelsen bereda 
internationella frågor, trafikfrågor, Samverkansnämndens frågor och övriga 
regionfrågor. Med anledning av dessa förändringar behöver nuvarande 
Internationell policy revideras. 

Bildandet av en länsregion skulle innebära att Landstinget Dalarna, 
nuvarande Region Dalarna och länsstyrelsens frågor inom området regional 
utveckling läggs samman. Hur det framtida internationella arbetet kommer 
att utformas i samverkan med Region Dalarna bör därför beaktas. 

\ 
Besöksadress 
Vasagatan 27 
Falun 

Kontakt 
023-490000 
Org.nr: 232100-0180 

1.- I 
Handläggare 
Norman Nils-Ake 070-375 99 80 
Utredare 
nilsake.norman@ltdalarna.se 
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Samverkan med fackliga organisationer 
Samverkan enligt MBA äger rum 2017-02-08. 

Uppföljning 
Den internationella policyn revideras vid behov. 
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INTERNATIONELL POLICY 

Landstinget Dalarna 

Denna policy gäller internationella kontakter, samarbete och 
omvärldsbevakning. Den kompletteras med program och strategier inom 
berörda områden. 

För en stor och kunskapsintensiv organisation som landstinget, spelar 
omvärldskontakter en synnerligen stor roll i utvecklingsarbetet. Landstinget 
Dalarna har lång erfarenhet av internationella kontakter inom hälso- och 
sjukvårdsområdet, forskning - och utveckling samt när det gäller utbildning 
och kultur. 

Mål 
Det internationella arbetet ska främja Landstinget Dalarnas vision om en god 
hälsa och hög livskvalitet för alla människor som vill verka, bo och skapa sin 
framtid i Dalarna. 

Landstingets internationella arbete skall medverka till utveckling av hälso
och sjukvården samt inom forskning, utbildning, kultur, infrastruktur och 
andra områden där landstinget har särskild kompetens. Landstingets 
internationella arbete i nätverk och deltagande i aktiviteter skall leda till 
spridning av kunskaper och erfarenheter i regionen och omvärlden. 

Landstingets internationella engagemang skall medverka till goda 
utvecklingsförutsättningar för Landstinget Dalarna genom att: 
• bevaka och hävda landstingets och regionens intressen 
• öka mångfalden och en bättre förståelse mellan folk, regioner och 

nationer 
• knyta och förmedla kontakter som är värdefulla för landstinget och 

regionen 
• arbeta för ett ökat samarbete med olika aktörer, lokalt, regionalt och 

internationellt 
• utveckla deltagandet i nätverk och andra grupperingar för att synliggöra 

landstinget i lokala, regionala och internationella sammanhang 
• öka möjligheterna till internationellt projektsamarbete inom områden där 

landstinget har särskilda behov och förutsättningar 
• ta aktiv del i de politiska frågor inom EU- och andra internationella 

organisationer som påverkar Landstinget Dalarna 
• bjuda in internationella organisationer och partners och i samverkan med 

andra myndigheter ta initiativ till att internationella sammankomster 
arrangeras i regionen 

Landstingsfullmäktige 
Det är landstingsfullmäktige som antar Landstinget Dalarnas internationella 
policy. 
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Landstingsstyrelsen 
Landstingsstyrelsen ansvarar för den strategiska inriktningen av det 
internationella arbetet samt övergripande policy/strategifrågor inom området. 
Inriktning, program och strategier redovisas årligen i Landstingsplanen. 

Landstingsstyrelsens samverkansutskott ansvarar för landstingets 
representation i AER (Assembly of European Regions - en 
samarbetsorganisation för Europas regioner) . Utskottet har också en 
rådgivande och samordnande funktion gentemot landstingets politiker och 
tjänstemän avseende det internationella arbetet. 

Styrelser och nämnder 
Bevakning och påverkan av EU: s politiska processer skall vara en del av 
den normala politiska verksamheten. Deltagandet sker utifrån inriktning, 
strategier och program som redovisas i Landstingsplanen. Engagemanget 
från styrelser/nämnder beskrivs i årligt upprättade verksamhetsplaner/ 
handlingsplaner för verksamheten. Styrelser/nämnder bär själva kostnaderna 
för det internationella arbetet och utbytet, samt nödvändig 
kompetensutveckling. 

Internationellt råd 
Ett internationellt råd skapas i LO, som stöd till Landstingsdirektören att hålla 

samman det internationella arbetet. Förvaltningschef utser kontaktperson för 
att ingå i rådet. I rådets uppdrag ska det tas upp frågor som 
omvärldsbevakning, information, stämma av pågående projekt m m. Rådet 
ska följa samma upplägg och principer som övriga "råd" . 

Region Dalarna 
Dalastrategin uttrycker en vilja att Dalarna i alla meningar skall utvecklas i 
riktn ing mot en hållbar tillväxtregion. Regionalt utvecklingsansvar är en 
naturlig del av det demokratiska uppdraget. 

Landstinget Dalarna utövar en stor del av det ansvaret genom deltagande i 
Region Dalarna. En hållbar social- ekonomisk-, och miljöutveckling är av 
största vikt för dalfolkets hälsa, livskvalitet och Dalarnas utveckling . 
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Av landstingsstyrelsen beredda ärenden med förslag till 
beslut, forts 

§ 11 BAvslutande av medlemskap i AER 
(Bilaga sid 452-455) 
Diarienummer LD15/03429 

Landstingsfullmäktiges beslut 
1. Landstinget Dalarna begär utträde ur AER fr.o.m. 2016-01-01. 
2. Att förutsättningslöst utreda Landstinget Dalarnas framtida eventuella 

internationella engagemang till november 2016. 

Sammanfattning av ärendet 
Landstingets uppdrag kräver omvärldsbevakning. Nuvarande medlemskap i 
AER bedöms inte i tillräcklig grad svara mot detta behov. För att bereda 
handlingsfrihet inför det framtida internationella arbetet föreslås att 
landstinget begär utträde ur Assembly of European Regions (AER) fr.o.m. 
2016-01-01. 

Yrkanden 

Birgitta Sacredeus (KD) yrkar, med instämmande av Ingalill Persson (S), 
bifall till landstingsstyrelsens förslag. 

Utdrag exp 2015-12-07 till 1. Akten 
2.AER 
3. 

Vid protokollet : 

Taimi Hermansson 

Bestyrkes i tjänsten 

Jessica Johansen 
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Internationell policy 

Denna policy gäller internationella kontakter, samarbete och omvärldsbevakning. 
Den kompletteras med program och strategier inom berörda områden. 

För en stor och kunskapsintensiv organisation som landstinget, spelar 
omvärldskontakter en synnerligen stor roll i utvecklingsarbetet. Landstinget Dalarna 
har lång erfarenhet av internationella kontakter inom hälso- och sjukvårdsområdet, 
forskning - och utveckling samt när det gäller utbildning och kultur. 

Mål 

Det internationella arbetet ska främja Landstinget Dalarnas vision om en god hälsa 
och hög livskvalitet för alla människor som vill verka, bo och skapa sin framtid i 
Dalarna. 

Landstingets internationella arbete skall medverka till utveckling av hälso- och 
sjukvården samt inom forskning, utbildning, kultur, infrastruktur och andra 
områden där landstinget har särskild kompetens. Landstingets internationella 
arbete i nätverk och deltagande i aktiviteter skall leda till spridning av kunskaper och 
erfarenheter i regionen och omvärlden. 

Landstingets internationella engagemang skall medverka till goda 
utvecklingsförutsättningar för Landstinget Dalarna genom att: 

bevaka och hävda landstingets och regionens intressen 
öka mångfalden och en bättre förståelse mellan folk, regioner och nationer 
knyta och förmedla kontakter som är värdefulla för landstinget och 
regionen 
arbeta för ett ökat samarbete med olika aktörer, lokalt, regionalt och 
internationellt. 
utveckla deltagandet i nätverk och andra grupperingar för att synliggöra 
landstinget i lokala, regionala och internationella sammanhang 
öka möjligheterna till internationellt projektsamarbete inom områden där 
landstinget har särskilda behov och förutsättningar 
ta aktiv del i de politiska frågor inom EU- och andra internationella 
organisationer som påverkar Landstinget Dalarna 
bjuda in internationella organisationer och partners och i samverkan med 
andra myndigheter ta initiativ till att internationella sammankomster 
arrangeras i regionen 

\ \~ I 
Nils-Åke Norman 
Internationell samordnare 
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Landstingsfullmäktige 
Det är landstingsfullmäktige som antar Landstinget Dalarnas internationella policy. 

Landstingsstyrelsen 
Landstingsstyrelsen ansvarar för den strategiska inriktningen av det internationella 
arbetet samt övergripande policy/strategifrågor inom området. 

Regionberedning . 
Regionberedning har som uppgift, att till Landstingsstyrelsen bereda 
internationella frågor, trafikfrågor, Samverkansnämndens frågor och övriga 
regionfrågor. 

REGION DALARNA 
Dalastrategin uttrycker en vilja att Dalarna i alla meningar skall utvecklas i riktning 
mot en hållbar tillväxtregion. Regionalt utvecklingsansvar är en naturlig del av det 
demokratiska uppdraget. 

Landstinget Dalarna utövar en stor del av det ansvaret genom deltagande i Region 
Dalarna. En hållbar social- ekonomisk-, och miljöutveckling är av största vikt för 
dalfolkets hälsa, livskvalitet och Dalarnas utveckling. 
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000162 
Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden 

§10 Revidering av Internationell policy 
Diarienummer LD16/00179 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Förslag på reviderad Internationell policy, enligt bilaga d), godkänns. 
2. Utredningen om Landstinget Dalarnas framtida internationella 

engagemang ska integreras i samverkan med Region Dalarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Landstingsfullmäktige beslutade 2015-11-23-24 om utträde ur AER 
(Assembly of European Regions) fr.o.m. 2016-01-01. Regionberedning har 
fått i uppgift att i stället för Landstingsstyrelsens samverkansutskott till 
Landstingsstyrelsen bereda internationella frågor, trafikfrågor, 
Samverkansnämndens frågor och övriga regionfrågor. Med anledning av 
dessa förändringar behöver nuvarande Internationell policy revideras. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 10 A 
b) Nuvarande Internationell policy. Bilaga§ 10 B 
c) Protokollsutdrag Landstingsfullmäktige 2015-11-23--24 § 118. 

Bilaga§ 10 C 
d) Förslag på reviderad Internationell policy. Bilaga§ 10 D 

Utdrag exp 2017-02-14 till 1. LF Vid protokollet: 
2. 
3. Eva Bergfeldt 

Bestyrkes i tjänsten 

[lntygarens namn] 



I~ Landstinget 
Il DALARNA 

BESLUTSUNDERLAG 
Landstingsfullmäktige 

Central förvaltning 
Personalenhet 

Datum 2017-02-27 Sida 1 (3) 
Dnr LD15/03249 

Uppdnr 1260 

Postadress 
Box 712 

I 

791 29 Falun 

000163 
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Svar på motion från Charlotte Wiberg-Gudmundsson (M): 
Landstingsanställdas försäkringsskydd 

Ordförandens förslag 
1. Motionen är med vad som anförts besvarad. 

Sammanfattning 
Charlotte Wiberg-Gudmundsson yrkar i en motion att landstinget ser över 
sina försäkringar i syfte att garantera att all personal får fullt 
försäkringsskydd under arbetstid även för händelser i prehospital miljö som 
till exempel ambulanser. Personal som skadas i ambulansen vid en 
trafikolycka får enligt motionen sämre ersättning än om motsvarande skada 
hade inträffat på exempelvis akutmottagning. 

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), AFA Försäkring och 
Trafikskadenämnden ger en samlad bedömning att det är mycket sällan 
som det för medarbetaren blir oförmånligare ersättningsmässigt om en 
skada uppstår i prehospital miljö där ersättning ska regleras via trafikbolaget 
och trafikförsäkringen som en följd av att skadan uppstått i samband med 
trafik. Om den skadade inte är nöjd med trafikbolagets ersättning efter det 
att ärendet har prövats i Trafikskadenämnden har den skadade möjlighet att 
få ärendet prövat hos AFA i enlighet med villkoren för TFA-KL. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Motionen 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Charlotte Wiberg-Gudmundsson yrkar i en motion att landstinget ser över 
sina försäkringar i syfte att garantera att all personal får fullt 
försäkringsskydd under arbetstid även för händelser i prehospital miljö som 
till exempel ambulanser. 

Den som skadas i samband med arbetet är försäkrad enligt lag och genom 
avtalsförsäkring. Den lagstadgade försäkringen som blir aktuell vid 
arbetsskada är lagen om sjuklön ( SjLL) och socialförsäkringsbalken (SFB). 
Den avtalsförsäkring som är aktuell vid arbetsskada är Trygghetsförsäkring 
vid arbetsskada (TFA-KL). Bestämmelse om att teckna TFA-KL finns i 

\ 
Besöksadress 
Vasagatan 27 
Falun 

Kontakt 
023-490000 
Org.nr: 232100-0180 

\- I Handläggare 
Ersmark Britt-Marie 
Utredare 
britt-marie.ersmark@ 
LtDalarna.se 

023-4912 83 
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När kommunal-och landstingsanställda medarbetare under arbetstid färdas i 
trafikförsäkringspliktigt fordon och en skada uppkommer på såväl fordon 
som medarbetare gäller SFB men medarbetaren omfattas inte av TFA-KL 
utan skadan/skadorna ska anmälas till det inblandade fordonets 
trafikförsäkringsbolag som står för ersättningen. Trafikförsäkringen är en 
lagstadgad försäkring och ersättning lämnas enligt trafikskadelagen. För 
närvarande är Landstinget Dalarnas trafikförsäkringspliktiga fordon 
försäkrade i försäkringsbolaget Protector till och med 2017 -12-31. 
Landstinget ser över försäkringsskyddet kontinuerligt och inför varje ny 
upphandling. 

Ambulansen är en arbetsplats för ambulanssjukvårdare. Om en 
ambulanssjukvårdare skadar sig i sitt arbete i ambulansen, det vill säga på 
sin arbetsplats, så är detta att anse som en arbetsskada och TFA-KL gäller. 
Ar situationen den att ambulanssjukvårdaren skadar sig till följd av 
olyckshändelse i trafik, t.ex. om man blir påkörd, krockar eller kör av vägen, 
är det Trafikförsäkringen och aktuellt trafikförsäkringsbolag som står för 
ersättningen enligt trafikskadelagen. Om den skadade inte är nöjd med 
trafikbolagets ersättning efter att ärendet har prövats i Trafikskadenämnden 
så kan den skadade få ärendet prövat hos AFA Försäkring i enlighet med 
villkoren för TFA-KL. 

Landstinget Dalarna har aktualiserat frågan hos SKL, AFA Försäkring och 
Trafikskadenämnden och de ger en samlad bedömning att det är mycket 
sällan som det för medarbetaren blir oförmånligare ersättningsmässigt om 
en skada uppstår i prehospital miljö där ersättning ska regleras via 
trafikbolaget och trafikförsäkringen som en följd av att skadan uppstått i 
samband med trafik. Trafikskadenämnden, som handlägger ca 300-400 
ärenden per år, påtalar att trafikförsäkringen ofta ger en bättre ersättning än 
om bedömning skulle ägt rum utifrån AFA och TFA-KL. 

Preskriptionstider i TFA-KL för att få ersättning är 10 år räknat från den dag 
skadan inträffade, för inkomstförlust gäller 6 år. 

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Det är viktigt att samtliga medarbetare är väl informerade hur de är 
försäkrade av Landstinget Dalarna och vad som gäller försäkringsmässigt 
under arbetstid. Försäkringsskydd ska belysas i landstingets 
arbetsmiljöutbildning. 
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Samverkan med fackliga organisationer 
Motionssvar är inte föremål för facklig samverkan 

Uppföljning 
Arbetsskador redovisar årligen i arbetsmiljöredovisning. Landstinget 
Dalarna ser kontinuerligt över den del av försäkringsskyddet som 
landstinget kan påverka. 

Sida 
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Motion angående landstingsanställdas försäkringsskydd 
DNR . f..:P. /?./Q. .$.#._~ .l ... . 
SKR .. / ... .. .. KOD ... 9..:"f ......... .. 

Landstingets personal är givetvis försäkrad, ibland med mer än en försäkring. Anda uoosi:ar c~ 

problem i praktiken ibland vilket kan drabba den berörda personen orimligt hän. 

-1r det ~äller personal som arbetar i fordon såsom ambulanspersonal är de försäkrade både genom 
trafikförsäkrin~cn och genom de allmänna försäkringar som landstinget tecknar för sin personal. 
Dessa senare försäkringar är åtminstone i vissa avseenden förmånligare för personalen än skyddet 
genom trafikförsäkringen. Man kan inte få ut full ersättning från två parallella försäkringar för 
samma skada vilket tycks ha lett till at1 försäkringsbolagen har " löst problemet" genom att inte 
betrakta exempelvis en ambulans som arbetsplats och dänned bara behöva infria 
trafikförsäkringsskyddet när ambulanspersonal skadas vid arbete i ambulansen. Personalen går 
Järigenom miste om det ytterligare försäklingsskydd som det är tänkt att den ska ha. 

Konsekvensen blir att personal som skadas i ambulansen vid en trafikolycka får sämre ersättning än 
om motsvarandt! skada hade inträffat på exempelvis akutmottagningen. Detta är inte acceptabel t~ 

Landstinget som arbetsgivare bör inte acceptera att försäkringsbolag väljer att definiera arbetsplats 
på ett sätt som gör att fordon inte räknas dit. En skada som inträffar i arbetet ska behandlas lika 
oavsett om den inträffar vid färd med fordon. vid t ex en olycksplats eller inom sjukhusets väggar. 

Jag yrkar därför att Landstinget ser över sina försäkringar i syfte att garantera att all personal fär ful1t 
försäkringsskydd under arbetstid även ror händelser i prehospita1miljö somt ex. ambulanser. 
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Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden 

§ 91 Svar på motion från Charlotte Wiberg-Gudmundsson (M): 
Landstingsanstäl Idas försäkri ngss kydd 
Diarienummer LD15/03249 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Motionen är med vad som anförts besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Charlotte Wiberg-Gudmundsson yrkar i en motion att landstinget ser över 
sina försäkringar i syfte att garantera att all personal får fullt 
försäkringsskydd under arbetstid även för händelser i prehospital miljö som 
till exempel ambulanser. Personal som skadas i ambulansen vid en 
trafikolycka får enligt motionen sämre ersättning än om motsvarande skada 
hade inträffat på exempelvis akutmottagning. 

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), AFA Försäkring och 
Trafikskadenämnden ger en samlad bedömning att det är mycket sällan 
som det för medarbetaren blir oförmånligare ersättningsmässigt om en 
skada uppstår i prehospital miljö där ersättning ska regleras via 
trafikbolaget och trafikförsäkringen som en följd av att skadan uppstått i 
samband med trafik. Om den skadade inte är nöjd med trafikbolagets 
ersättning efter det att ärendet har prövats i Trafikskadenämnden har den 
skadade möjlighet att få ärendet prövat hos AFA i enlighet med villkoren för 
TFA-KL. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga 91 A 
b) Motionen. Bilaga 91 B 

Utdrag exp 2016-09-19 till 1. Akten 
2. 
3. 

Vid protokollet : 

Eva Bergfeldt 

Bestyrkes i tjänsten 

Gunnel Strandberg 
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Christer Carlsson (M) yrkar med instämmande av Ulf Berg (M), Håkan 
Frank (M), Lisbeth Mörk-Amnelius (OSP) och Birgitta Sacredeus (KO) bifall 
till motionen. 

Ordförande Ingalill Persson föreslår att proposition ställs på ordförandens 
förslag mot Christer Carlsson med fleras bifallsyrkande till motionen, vilket 
landstingsstyrelsen godkänner. 

Ordföranden frågar: 
Bifaller landstingsstyrelsen ordförandens förslag? 
Bifaller landstingsstyrelsen Christer Carlsson med fleras bifallsyrkande? 
Ordföranden finner att landstingsstyrelsen beslutar enligt ordförandens 
förslag: Motionen är med vad som anförts besvarad. 

Reservation 
Ulf Berg (M), Christer Carlsson (M), Håkan Frank (M), Lisbeth Mörk
Amnelius (OSP) och Birgitta Sacredeus (KO) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 

Ersättaren Bo Brännström (L) som inte tjänstgör, instämmer i sjukvårds
alliansens reservation. 
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Svar på motion från Jenny Nordahl och Ann-Cathrin 
Löfwenhamn (SO): Låt Dalarnas invånare få vara delaktiga i 
storregionfrågan 

Ordförandens förslag 
1 . Motionen avslås. 

Sammanfattning 
Jenny Nordahl (SO) och Ann-Cathrin Löfwenhamn (SO) yrkar i en motion: 

• Att landstingsstyrelsen ges i uppdrag att verkställa en folkomröstning 
rörande bildandet av en storregion mellan Dalarna och andra län i 
samband med de allmänna valen 2018 

• Att landstingsstyrelsen ges i uppdrag att ta fram hur frågeställningen 
och svarsalternativen i folkomröstningen skall lyda 

Efter intensiv debatt och överläggningar med oppositionspartierna har 
regeringen meddelat att någon proposition om bildande av nya storregioner 
inte kommer. Motionen är därför inte längre aktuell. Landstinget har avgivit 
sitt remissvar och arbetar vidare för att bilda en länsregion. Landets 
indelning i län och landsting är en fråga för regering och riksdag att besluta 
om. Det finns inte några skäl till att landstinget skulle föranstalta om en egen 
folkomröstning i denna fråga. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Motionen 
c) PM från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2016-10-21 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
I en motion yrkar Jenny Nordahl (SO) och Ann-Cathrin Löfwenhamn (SO): 

• Att landstingsstyrelsen ges i uppdrag att verkställa en folkomröstning 
rörande bildandet av en storregion mellan Dalarna och andra län i 
samband med de allmänna valen 2018 

• Att landstingsstyrelsen ges i uppdrag att ta fram hur frågeställningen 
och svarsalternativen i folkomröstningen skall lyda 

\ 
Besöksadress 
Vasagatan 27 
Falun 

Kontakt 
023-490000 
Org.nr: 232100-0180 

\ ..- I 
Handläggare 
Carlsson Göran 
Projektledare 
larsgoran.karlsson@ 
ltdalarna .se 
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Torsdagen den 24 november 2016 blev det klart att regeringen inte kommer 
att föreslå bildandet av några storregioner. De nationella 
partiöverläggningarna visade att det inte går att skapa en majoritet i 
riksdagen för ett sådant förslag. 

Även om denna fråga alltså inte längre är aktuell har motionen inte dragits 
tillbaka. I Norrbotten har landstinget beslutat att fullfölja planerna på en 
folkomröstning i frågan. Det finns därför anledning att hantera motionen 
med ett regelrätt svar. 

Frågan om större landsting/regioner och län har utretts i Sverige under 25 
år. Det har i ett flertal utredningar föreslagits såväl ändrad geografi samt att 
regionala utvecklingsansvaret i länet bör läggas på en i allmänna val utsedd 
församling. Sedan snart 20 år har staten också aktivt fört över ansvar för 
länets utveckling till den regionala politiska nivån samtidigt som statlig 
verksamhet i princip lämnat länen som indelning. En omfattande utredning 
gjordes med detta som grund av den parlamentariska Ansvarskommitten 
vars förslag 2007 rönte ett starkt stöd i en bred remissomgång. För 
lndelningskommitten har regeringen också pekat på det förslaget som en 
utgångspunkt för kommitten. Denna skulle föreslå en ny indelning där 
Sverige delades in i "väsentligt färre län och landsting" och där landstingen 
som direktvald församling skulle tilldelas det regionala utvecklingsansvaret. 

Den av regeringen tillsatta lndelningskommitten föreslog i sitt 
delbetänkande en ändrad läns- och landstingsindelning med tre nya län 
2018 och tre nya landsting 2019. Förutom ett Svealands län och Svealands 
läns landsting föreslogs motsvarande för fyra län vad avser Norrland och ett 
med Värmland utökat Västra Götaland. Svealand skulle bildas av Dalarnas, 
Gävleborgs, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Södermanlands län. 

Beslut om ändrad läns- och landstingsindelning är nationella och beslutas 
av regering och riksdag. För att nya sådana skulle träda i kraft 2018 
respektive 2019 skulle beslut behöva tas under 2017. 

En ändring av Sveriges regionala indelning är av nödvändighet en nationell 
fråga, där inte var och en av de 21 länen kan ges en vetorätt och där 
indelning i både län och landsting ska utgå ifrån samma geografi. Den typen 
av fråga tillkommer Sveriges regering och riksdag att besluta om. 

Ett lokalt och regionalt inflytande finns och har funnits på flera sätt bl.a. 
genom en omfattande remissomgång av förslaget. Det vore vare sig 
motiverat eller lämpligt att landstinget i ett ärende där man helt saknar 
beslutsrätt, skulle lägga ner tid och resurser på en folkomröstning. 
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Det är landstinget som skulle stå för kostnaderna för en folkomröstning. Det 
är svårt att beräkna vad detta skulle kosta i Dalarnas län. En folkomröstning 
som sker i samband med allmänna val blir väsentligt billigare än en 
omröstning som företas mellan allmänna val. 

Juridik 

Enligt 5 kap 34 § kommunallagen gäller att "Fullmäktige får besluta att det 
som ett led i beredningen av ett ärende som fullmäktige skall handlägga 
skall inhämtas synpunkter från medlemmar i kommunen eller landstinget. 
Detta kan ske genom folkomröstning, opinionsundersökning eller något 
liknande förfarande." Närmare föreskrifter om förfarandet vid folkomröstning 
finns i lagen om kommunala folkomröstningar. 

Särskilt PM från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) angående de 
juridiska förutsättningarna för att anordna en folkomröstning på regional nivå 
i frågan om storregioner bifogas svaret. · 

Samverkan med fackliga organisationer 
Motionssvar är inte föremål för facklig samverkan. 

Uppföljning 
Detta beslut behöver inte följas upp. 
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Låt Dalarnas invånare få vara clelaktiga i storregion frågan 
0001 7? 

Regeringens utredning påvisar att man vill tvinga in Dalarna i en storregio1i, tillsammans med 
Gävleborg, SÖderinanlanci., Uppsala, Västmanland och Örebro län. I denna fråga 
anser vi att ansvariga politiker skall lyssna till folkets röst innan beslut fattas i frågan. 

Syerigedemokraterna är positiva till att medborgarna skall ha så stort inflytande som möjligt i 
frågor som är rimliga att avgöra för gemenemaii. Vissa frågor är av såd~n vikt att man irite bör 
besluta i dem utan att först inhämta folkets röst. Tydligast görs detta genom en 
folkomröstning. Frågor som lämpar sig bäst för folkomröstning bör vara av sådan aii att de är 
tämligen lätta att förstå utan att man skall behöva läsa ett tjockt kompendium för att ktnma 
sätta sig in i frågan. 

En fråga som är av stor vikt och definitivt förändrar och omdanar vårt samhälle är frågan om 
att biida en storregion. Utöver att makten konuuer längre bort från folket så ser 
Sverigedemokraterna en stor risk för sämre kostnadskontroll då den nya regionen blir mer 
svårstyrd med anledning av dess storlek. Rislen för förflyttning och nedläggning av 
vårdenheter ökar. Det kan vi se med facit av andra regionsammanslagningar, bland annat i 
Skårie län. Dessutom har vi en bild av att sammanslagningen saknar folkligt stöd i Dalarna. 
Därför ser vi det so~n en självklarhet att en så pass viktig förändring föregås av en . 
folkomröstning. 

En folk01m"<,)stni11g är dyr att administrera och organisera om den genomförs fristående. 
Förläggs folkomröstningen till när de allmänna valen hålls är lokalerna ändå öppna och 
kostnaden blir i stallet försllmbar. Dessutom blir det avsevärt högre valdeltagande då folk i 
stor omfattning ändå beger sig till en vallokal för att avlägga en röst i de allmänna valen. 

Därmed yrkar vi att 

- Landstingsstyrelsen ges i uppdrag att verkställa en folkomröstning rörande bildandet av en 
storregion mellan Dalarna och andra län i samband med de allmänna valen 2018. 

- Landstingsstyrelsen ges i uppdrag att ta fratl.1 hur frågeställningen öch svarsalternativen i 
folkomröstningen skall lyda. 

För Sverigedemokraterna 
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Allmänna förutsättningar för folkomröstningar 

• Ett ärende om att hålla folkomröstning kan väckas i fullmäktige genom ett 
upprop som har samlat minst tio procent av de röstberättigade i kommunen. 

• En folkomröstning ska genomföras 
o om frågan gäller något fullmäktige kan besluta om och 
o om inte minst två tredjedelar av fullmäktiges ledamöter röstar emot att 

en omröstning ska hållas. 

1 (11) 

• Folkomröstningsinstrumentet förutsätter att det finns gott om tid för beredning 
och genomförande. 

Praktiska aspekter på folkomröstningsinstrumentet 

• Procedurreglerna för folkomröstningar gör att det tar 6-12 månader att 
genomföra en folkomröstning mellan val. 

• Kraven på genomförande motsvarar de som gäller vid ett vanligt val (med 
undantag för möjligheten att förtidsrösta). Det måste därför konstateras att det 
är praktiskt och ko·stnadsmässigt krävande att genomföra en folkomröstning 
mellan de allmänna valen. 

Olika led inför en fråga om en folkomröstning 

Beslutsprocessen inför en folkomröstning rymmer flera led. Det första gäller 
initiativrätten; det vill säga vem som har rätt att väcka ett ärende om en 
folkomröstning i fullmäktige. Nästa led handlar om beredningen. I det ledet avgörs 
vad som är ett kompetensenligt beslutsfattande och vad som i övrigt ska ingå i 
fullmäktiges beslutsfattande. De följande leden handlar om hur beslutsfattandet i 
fullmäktige ska gå till och hur beslutet verkställs. 

Att väcka ett ärende om en folkomröstning 

Kommunmedlemmarna har rätt att väcka ett ärende om en folkomröstning med 
hänvisning till 5 kap. 23 § kommunallagen om tio procent av de röstberättigade i 
kommunen ställer sig bakom kravet på en sådan omröstning. I samma bestämmelse 
finns också de övriga formella kraven för ett upprop om folkomröstning. 

När initiativet lämnats är det styrelsen som svarar för ärendets beredning. I det ligger 
en kontroll av att de formella förutsättningarna är uppfyllda, men också ett krav på 
samråd med valmyiidigheten liksom framtagande av ett beredningsunderlag och ett 
förslag till beslut i ärendet. 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besak: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315,info@skl.se,www.skl.se 
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Den första frågan i beredningen rör kompetensenligheten 

Folkomröstningsinstrumentet f'ar bara användas för att rådfråga medborgarna i sådana 
frågor som fullmäktige kan besluta om. Frågan som sådan måste vara kompetensenlig. 

Den kommunala kompetensen regleras främst i 2 kap. kommunallagen. 

Angelägenheter av allmänt intresse - som har anknytning till kommunens eller 
landstingets område eller deras medlemmar - är sådant som ligger inom den 
kommunala kompetensen om saken inte ska handhas enbart av staten, en annan 
kommun, ett annat landsting eller någon annan. 

Ett allmänt intresse 

Det förslag till ny indelning som läggs fram i Indelningskommittens förslag i 
betänkandet "Regional indelning-tre nya län" (SOU 2016:48) är en fråga som i 
högsta grad berör medborgarna i de län som omfattas av förslaget. Frågan är därmed 
av ett allmänt intresse för medborgarna. 

En fråga enbart för staten 

Däremot är själva grundfrågan,frågan om indelningen av riket i län, en fråga enbart 
för staten. Indelningen i landsting/regioner är inte en fråga i sig - utan bara en direkt 
konsekvens av de beslut som fattas i fråga om länsindelningen. 

Med det som utgångspunkt finns ett rättsligt utrymme att argumentera för att 
indelningsfrågan inte är en kommunal kompetens. Drivs argumentationen till sin spets 
skulle indelningsfrågan därmed inte kunna bli föremål för en folkomröstning med 
hänvisning till bestämmelsen i 5 kap 34a§ första punkten kommunallagen. 

Berednings kravet för regeringen kompetensutvidgande för kommunen? 

Ett indelningsärende som hanteras av regeringen ska föregås av en beredning. I det 
beredningskravet ligger att det förslag som föreläggs riksdagen ska remitteras till 
berörda parter. Kommuner, landsting och regioner ska ges tillfälle att ta ställning till 
det förslag regeringen tänker lagstifta om. Kan kommunen besluta om ett 
ställningstagande till ett förslag är det en rimlig slutsats att det också måste finnas en 
kompetens att åtminstone efterforska kommunmedlemmarnas syn inför ett yttrande. 

lndelningslagens betydelse1 

I indelningslagen finns en regel som innebär att det krävs synnerliga skäl för att staten 
ska kunna besluta om en indelningsändring i de fall en kommun motsätter sig en sådan 
ändring. Av indelningslagen framgår uttryckligen att särskild hänsyn ska tas till 
befolkningens önskemål och synpunkter när det gäller ändringar i 
kommunindelningen. 

Motsvarande bestämmelse i indelningslagen saknas när det gäller ändringar i 
landstingsindelningen. Konstitutionsutskottet har särskilt uppmärksammat frågan vid 

1 Lag (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting 
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Sveriges 
kommuner 
och landsting 000175 

2016-10-21 

behandlingen av den proposition om övergångsstyre och utjämning vid ändrad 
kommun- och landstingsindelning som behandlades sommaren 2016.2 

Opinionsyttringar 

När en kommun eller ett landsting väl har yttrat sig kan man säga att det 
kompetensfönster som öppnades genom remissförfarandet på sätt och vis har stängts. 
Är det då möjligt att - som en allmän opinionsyttring- folkomrösta kring 
indelningsfrågan efter det att kommunen eller regionen besvarat remissen av 
regionfrågan? 

Huvudregeln säger att allmänna opinionsyttringar inte är kompetensenliga om 
kommunen inte har egen beslutsmakt i ärendet. Typexempel finns på det 
utrikespolitiska området och när det gäller kärnvapen. I dessa frågor det finns flera 
avgöranden i rättspraxis som klargör att allmänna opinionsyttringar inte anses 
kompetensenliga. Samtidigt finns det exempel på allmänna opinionsyttringar med ett 
starkt lokalt allmänt intresse som faktiskt gått folkomröstning. 3 

Det svårt att klart avgöra vad som är kompetensenligt i detta sammanhang. Det finns 
skäl både för och emot. Vad som de facto gäller i kompetensfrågan kan bara avgöras 
vid en laglighetsprövning, det vill säga efter ett överklagande av kommunens eller 
landstingets beslut i saken. 

De praktiska förutsättningarna att folkomrösta 

Regeringens tidplan för arbetet med indelningsändringen utgår ifrån att det ska vara 
möjligt att genomföra en indelningsändring redan nästa mandatperiod. Indelnings
kommittens arbete har därför präglats av en bred samrådsprocess under arbetets gång. 

lndelningskommittens delbetänkande Regional indelning-tre nya län (SOU 2016:48) 
skickades ut på remiss med en remisstid till den 7 oktober 2016. 

Med hänsyn till remisstiden har utrymmet i realiteten varit begränsat - för att inte säga 
obefintligt - att genom en folkomröstning skapa en bild av den lokala opinionen. 

Vad gäller för att genomföra en folkomröstning mellan val? 

Hur en kommunal folkomröstning genomförs regleras i lagen (1994:692) om 
kommunala folkomröstningar. Av reglering följer bl.a. att det är fullmäktige som 
beslutar om vilken dag omröstningen ska hållas, hur frågan ska ställas och hur 
omröstningssedlama ska se ut. 

2 Prop. (2015/16:121) Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning 
2015/16: KU25, rskr. 2015/16:291. 
3 http://skl.se/download/18.33ccf562 l 45ac94e9982d71d/1399385 83 7 422/skl-faktablad-2-
medborgardialog-om-lokala-fo lkomrostni ngar-17-september-2006 .pd f 
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Dagen för omröstning ska bestämmas i samråd med den centrala valmyndigheten. 
Samrådet ska äga rum tre månader innan dagen för den planerade omröstningen. 

Att ta ställning till hur frågan i en folkomröstning ska ställas kräver både politiska 
överläggningar och betydande administrativa insatser. Att få fram lokaler och 
förbereda för det praktiska genomförandet kräver både planering och tid. Vissa 
insatser kan dessutom kräva offentlig upphandling. 

Beredningstiden för ett ärende som ska till fullmäktige är typiskt sett minst två 
månader - ofta längre - särskilt i ärenden som innehåller politiska motsättningar och 
praktiska komplikationer. Mot denna bakgrund kan tiden från det att frågan om en 
folkomröstning börjar drivas lokalt till dess att den faktiskt genomförts beräknas till 
c:a ett år. 

Beräkningen baseras på tid för namninsamling, tre-sex månaders beredning inför 
fullmäktige och minst tre månader för samråd med valmyndigheten. 

Vid analysen av tidsåtgång bör hänsyn tas till att det finns utrymme att ställa formella 
yrkanden - som minoritetsåterremiss och bordläggning. Hänsyn behöver också tas till 
att fullmäktiges beslut kan överklagas. 

Närmare information om bl.a. tidsgränser och andra praktiska aspekter på 
genomförandet av en folkomröstning finns på valmyndighetens webbplats.4 

Kostnader m.m. 

När en folkomröstning genomförs mellan två val svarar kommunen respektive 
landstinget för sina kostnader. Arrangemangen förutsätts hålla i princip samma 
standard som vid ett ordinarie val, även om förtidsröstning inte behöver ordnas. 
Reglerna ger ett utrymme att bestämma över valsedlarnas utformning och liknande 
frågor. 

En viktig praktisk fråga rörande folkomröstning i ett landsting gäller förhållandena 
mellan kommunerna och landstinget. För genomförande av en folkomröstning i en 
kommun svarar enligt lag valnämnden i den kommunen. För genomförande av en 
folkomröstning i ett landsting svarar valnämnden i den kommun inom landstinget som 
landstinget kommer överens med. Om en överenskommelse inte kan träffas ska 
folkomröstningen genomföras av valnämnden i den kommun där landstinget har sin 
anslagstavla. 5 Landstinget f'ar svara för kostnaderna. 

4 

http://www.val.se/det svenska valsystemet/folkomrostningar/kommunala/770 10 Manual folkomrost 
ning mellan val.pdf 
5 Se 4 § lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar. 
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Andra sätt att skapa utrymme för att låta medborgarna komma till tals. 

En folkomröstning är bara en av flera möjligheter för fullmäktige - att som ett led i 
beredningen av ett ärende - inhämta synpunkter från medlemmarna i kommunen eller 
landstinget. Mer om folkinitiativ av olika slag finns i SKL:s faktablad.6 

En folkomröstning bygger i princip på utgångspunkten att det finns tydliga alternativ; 
ja, nej eller möjligen - som i den nationella omröstningen i kämkraftsfrågan - ett 
mellanalternativ. Den fullmäktigeförsamling som ställs in:ror att arrangera en 
folkomröstning bör noga överväga på vilket sätt och med hur mycket 
bakgrundsinformation som ska följa med folkomröstningsfrågan när den ska ställas till 
medborgarna. Det politiska ansvaret för de långsiktiga konsekvenserna är den 
beslutsfattande församlingens. 

Kommunallagen ger också möjlighet att använda en opinionsundersökning eller något 
likande förfarande för att inhämta synpunkter från kommunmedlemmarna om det 
skulle visa sig lämpligare. En opinionsundersökning kan genomföras i enklare former 
och går snabbare än en folkomröstning. Frågorna som kan ställas är flera och den 
sammantagna bilden av medborgarnas uppfattning blir därmed ett mer nyanserat 
underlag. 

Erfarenheter från bl.a. Finland visar att opinionsundersökningar- som genomförs i 
representativa urval - typiskt sett också ger utfall som bättre stämmer överens med 
medborgarnas generella inställning till det saken gäller. En opinionsundersökning kan 
innehålla fler frågor och därmed bidra till en djupare bild. Dessutom tenderar en 
folkomröstning i högre utsträckning att mobilisera motståndare att rösta. 

Sammanfattningsvis 

Flera skäl talar emot att använda folkomröstningsinstrumentet i indelningsfrågan. 

• Kompetensfrågan och laglighetsprövning 

Det finns en tveksamhet i kompetensfrågan; det är ytterst osäkert om det är 

kompetensenligt att besluta om en folkomröstning som rör indelningsfrågan. 

Den saken kan ytterst bara avgöras i domstol. Överklagas ett beslut innebär det 

att verkställigheten bör skjutas upp till dess att det föreligger ett 

lagakraftvunnet avgörande. 

6 Faktablad 8: 
http://skI.se/ download/18.3 3 ccf5 62I45ac94e9982d6flI13993 85 605448/skl-faktab\ad-8-
medborgardialog-folki nitiativ .pdf och 
Faktablad 2: 
http://www.val.se/det svenska valsystemet/folkomrostningar/kommunala/770 I 0 Manual fo\komrost 
ning mellan val.pdf 
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Det finns praktiska aspekterna att beakta. 

• Tiden. 

2016-10-21 

Det tar lång tid att genomföra en folkomröstning. Den samlade tidsåtgången 
för att sjösätta en sådan omröstning är 6 till 12 månader. 

• Kostnaderna 
En folkomröstning som hålls mellan två val ska leva upp till samma 
kvalitetskrav som arrangemangen vid ett allmänt val även om det inte behöver 
ordnas möjligheter att förtidsrösta. Kostnaden och ansvaret för att ordna 
omröstningen bärs fullt ut av den kommun respektive det landsting som ordnar 
omröstningen. 
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Utdrag ur kommunallagen 5 kap 23 § om folkinitiativ 

5 kap 23 § 

Ärenden i fullmäktige f'ar väckas av 
1. en nämnd, 
2. en ledamot genom motion, 
3. revisorerna, om ärendet gäller förvaltning som har samband med 
revisionsuppdraget eller om ärendet gäller granskningen, 
4. en fullmäktigeberedning, om fullmäktige har föreskrivit det, 
5. den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget, om 
fullmäktige har beslutat det (medborgarförslag), eller 
6. styrelsen i en sådanjuridiskperson som avses i 3 kap. 16 a-18 b §§,om fullmäktige 
har beslutat det för särskilda 
fall. 

Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga f'ar i fullmäktige också väckas av 
minst tio procent av de röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna enligt 
lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar (folkinitiativ). Initiativet ska vara 
skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga 
namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna gjorts, namnförtydliganden, 
personnummer och uppgift om deras adresser. 

Vid beräkningen av antalet initiativtagare ska endast de räknas med som har skrivit 
under initiativet under den sexmånadersperiod som föregått inlämnandet. 
Lag(2014:573). 

Utdrag ur kommunallagen 5 kap 34-35 §§ om folkinitiativ 

5 kap 34 § Fullmäktige får besluta att det som ett led i beredningen 
av ett ärende som fullmäktige skall handlägga skall inhämtas 
synpunkter från medlemmar i kommunen eller landstinget. 

Detta kan ske genom folkomröstning, opinionsundersökning eller 
något liknande förfarande. Vid opinionsundersökning eller 
liknande förfarande får valnämnden i kommunen anlitas, om 
nämndens verksamhet i övrigt inte hindras av det. 

Skall synpunkter inhämtas genom en omröstning får fullmäktige 
besluta att det, med tillämpning av 5 kap. vallagen (2005:837), 
skall framställas röstlängd och röstkort för omröstningen. 

Närmare föreskrifter om förfarandet vid folkomröstning finns i 
lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar. 
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Kommunalförbund rar inte anordna folkomröstning eller anlita 
valnämnden i kommun som är förbundsmedlem. Lag (2005:842). 

5 kap34 a§ 

Har ett folkinitiativ väckts enligt 23 § andra stycket ska fullmäktige besluta att 
folkomröstning ska hållas, om 
1. den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den, och 
2. inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget. 

Vid sådan folkomröstning ska bestämmelserna i 34 §tredje och fjärde styckena 
tillämpas. Lag (2010:1414). 

5 kap35 § 

Kommunen har rätt att ia ersättning för de kostnader som föranleds av att ett landsting 
anlitar valnämnden. 
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Lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar 

1 §Denna lag gäller för folkomröstning som avses i kommunallagen (1991 :900). 

2 §I anslutning till att fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning skall 
fullmäktige besluta om 
1. dag för omröstningen, 
2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler, 
3. den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade, 
4. röstsedlamas antal, innehåll och utseende, 
5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i 
omröstningslokalen, samt 
6. när röstsammanräkningen senast skall vara avslutad. 

Dagen för folkomröstningen skall beslutas efter samråd med den centrala 
valmyndigheten. Samrådet skall ske senast tre månader före omröstningsdagen. 

Ett omröstningsdistrikt skall omfatta ett eller flera valdistrikt. Skall den kommunala 
folkomröstningen äga rum samtidigt med ett allmänt val eller en nationell 
folkomröstning, skall omröstningsdistrikt och valdistrikt sammanfalla. 

Om den kommunala folkomröstningen skall hållas på samma dag som ett allmänt val 
eller en nationell folkomröstning, skall röstsedlama för den kommunala 
folkomröstningen ha en färg som avviker från de övriga val- eller röstsedlama. 

Fullmäktige f'ar besluta om de ytterligare föreskrifter som behövs för att genomföra 
folkomröstningen 
Lag (2002:250). 

3 § Kommunen eller landstinget skall på lämpligt sätt informera sina medlemmar om 
det som fullmäktige beslutat enligt 2 § och om vad som i övrigt gäller för 
folkomröstningen. 

4 §För folkomröstningens genomförande i en kommun svarar valnämnden. 

För folkomröstningens genomförande i ett landsting svarar valnämnden i den kommun 
inom landstingets område som landstinget träffar överenskommelse med. Om 
överenskommelse inte kan träffas, skall folkomröstningen genomföras av valnämnden 
i den kommun där landstinget har sin anslagstavla. 

5 § Rösträtt vid folkomröstning i en kommun har den som är folkbokförd i 
kommunen, senast på dagen för folkomröstningen fyller 18 år och 
1. är medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater 
( unionsmedborgare ), 
2. är medborgare i Island eller Norge, eller 
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3. för det fall de är andra utlänningar, har varit folkbokförda i Sverige tre år i följd 
före dagen för folkomröstningen. 

Rösträtt vid folkomröstning i ett landsting har den som har rösträtt vid folkomröstning 
i en kommun inom landstinget. Lag (2002:250). 

6 § När en kommunal folkomröstning skall hållas, skall en röstlängd upprättas för 
varje omröstningsdistrikt. Det är uppgifterna i folkbokföringsdatabasen enligt lagen 
(2001: 182) om behandling av personuppgifter i skatteförvaltningens 
folkbokföringsverksamhet och i fastighetsregistret enligt lagen (2000:224) om 
fastighetsregister 30 dagar före dagen för folkomröstningen som skall ligga till grund 
för uppgifterna i röstlängderna. 

Uppgifter för framställning av röstlängder och röstkort tillhandahålls av den centrala 
valmyndigheten efter anmälan. 

Skall folkomröstning äga rum samtidigt med ett allmänt val eller en nationell 
folkomröstning, får röstlängderna och röstkorten för den kommunala 
folkomröstningen samordnas med valet eller den nationella folkomröstningen. I annat 
fall och för de personer som inte är röstberättigade i det allmänna valet eller den 
nationella folkomröstningen skall kommunen eller landstinget framställa röstlängd 
och upprätta röstkort med ledning av registeruppgifterna från den centrala 
valmyndigheten. 

Centrala valmyndigheten har rätt till ersättning för de kostnader som föranleds av den 
kommunala folkomröstningen. Lag (2002:250). 

7 § Röstkorten skall skickas ut så snart som möjligt. Om förtidsröstning skall ske, 
skall röstkorten vara de röstberättigade till handa senast den dag som förtidsröstningen 
inleds. Lag (2002:250). 

8 § Väljare som har förlorat sitt röstkort eller inte fått något röstkort skall få ett 
duplettröstkort om de begär det. 

Om den kommunala folkomröstningen skall hållas på samma dag som ett allmänt val 
eller en nationell folkomröstning, får duplettröstkort tillhandahållas hos centrala 
valmyndigheten, länsstyrelsen, en utlandsmyndighet eller kommunen. I annat fall 
f'ar duplettröstkort tillhandahållas hos den kommun eller det landsting som ansvarar 
för folkomröstningen. 

De som vill ha ett duplettröstkort skall lämna uppgift om namn och personnummer. 
Lag (2002:250). 

9 § Om folkomröstning skall äga rum samtidigt med ett allmänt val eller en nationell 
folkomröstning, kan de som anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter om 
dem skriftligen begära att uppgifterna rättas. Bestämmelserna i 5 kap. 5-7 §§ samt 15 
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kap. 3 § 2, 5 §, 6 §första stycket 2 och andra stycket samt 9 § vallagen (2005:837) 
skall då tillämpas. 

I annat fall skall de som anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter om dem 
skriftligen begära hos den kommun eller det landsting som ansvarar för omröstningen 
att uppgifterna rättas. Det som inträffat senare än 30 dagar före valdagen får inte ligga 
till grund för rättelse enligt denna paragraf. Lag (2005:844). 

10 § En röstsedel är ogiltig om den 
1. inte har tillhandahållits av valnämnden eller 
2. har kännetecken som uppenbart gjorts med avsikt. 

Om det i ett röstkuvert finns flera likalydande röstsedlar, skall endast en röstsedel 
räknas. Finns det i annat fall mer än en röstsedel i röstkuvertet, är samtliga dessa 
röstsedlar ogiltiga. Lag (2002:250). 

11 § Sedan valnämnden har avslutat rösträkningen, skall röstsedlarna läggas in i 
särskilda omslag, de godkända för sig och de ogiltiga för sig. Omslagen skall 
förseglas. 

Röstsedlarna skall förvaras minst ett år efter det att sammanräkningen har avslutats. 
Lag (2002:250). 

12 § Tillkännagivandet om justering av valnämndens protokoll med anledning av en 
folkomröstning i ett landsting skall anslås på landstingets anslagstavla. Lag 
(2002:250). 

13 § Valnämndens beslut med anledning av en folkomröstning i ett landsting får på 
begäran av en medlem av det landstinget överklagas genom laglighetsprövning enligt 
10 kap. kommunallagen (1991:900). Lag (2002:250). 

En folkomröstning ska genomföras om inte en kvalificerad majoritet (två tredjedelar 
av de närvarande ledamöterna) röstar emot förslaget. 
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§11 Svar på motion från Jenny Nordahl och Ann-Cathrin Löfwenhamn 
(SO): Låt Dalarnas invånare få vara delaktiga i storregionfrågan 
Diarienummer LD16/01464 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Motionen avslås. 

Sammanfattning av ärendet 
Jenny Nordahl (SO) och Ann-Cathrin Löfwenhamn (SO) yrkar i en motion: 
Att landstingsstyrelsen ges i uppdrag att verkställa en folkomröstning 
rörande bildandet av en storregion mellan Dalarna och andra län i samband 
med de allmänna valen 2018. 
Att landstingsstyrelsen ges i uppdrag att ta fram hur frågeställningen och 
svarsalternativen i folkomröstningen skall lyda. 

Efter intensiv debatt och överläggningar med oppositionspartierna har 
regeringen meddelat att någon proposition om bildande av nya storregioner 
inte kommer. Motionen är därför inte längre aktuell. Landstinget har avgivit 
sitt remissvar och arbetar vidare för att bilda en länsregion. Landets 
indelning i län och landsting är en fråga för regering och riksdag att besluta 
om. Det finns inte några skäl till att landstinget skulle föranstalta om en 
egen folkomröstning i denna fråga. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
b) Beslutsunderlag. Bilaga§ 11 A 
b) Motionen. Bilaga § 11 B 
c) PM från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2016-10-21. 

Bilaga§ 11 C 

Utdrag exp 2017-02-14 till 1. LF Vid protokollet: 
2. 
3. 

Eva Bergfeldt 

Bestyrkes i tjänsten 

[lntygarens namn] 
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2017-01-30 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 
2017-02-13 Landstingsstyrelsen 
2017-02-27 Landstingsfullmäktige 

Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO): 
Folkomröstning i storregionfråga 

Ordförandens förslag 
1. Motionen avslås. 

Sammanfattning 
I en motion yrkar Katarina Gustafsson (KO) att landstingsstyrelsen ges i 
uppdrag att verka för att en folkomröstning i frågan om storregion 
genomförs så snart som möjligt innan regeringen tar ställning i frågan. 

Efter intensiv debatt och överläggningar med oppositionspartierna har 
regeringen meddelat att någon proposition om bildande av nya storregioner 
inte kommer. Motionen är därför inte längre aktuell. Landstinget har avgivit 
sitt remissvar och arbetar vidare för att bilda en länsregion. Landets 
indelning i län och landsting är en fråga för regering och riksdag att besluta 
om. Det finns inte några skäl till att landstinget skulle föranstalta om en egen 
folkomröstning i denna fråga. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Motionen 
c) PM från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2016-10-21 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
I en motion yrkar Katarina Gustafsson (KO) att landstingsstyrelsen ges i 
uppdrag att verka för att en folkomröstning i frågan om storregion 
genomförs så snart som möjligt innan regeringen tar ställning i frågan. 

Svar 

Torsdagen den 24 november 2016 blev det klart att regeringen inte kommer 
att föreslå bildandet av några storregioner. De nationella 
partiöverläggningarna visade att det inte går att skapa en majoritet i 
riksdagen för ett sådant förslag. 

Även om denna fråga alltså inte längre är aktuell har motionen inte dragits 
tillbaka. I Norrbotten har landstinget beslutat att fullfölja planerna på en 
folkomröstning i frågan. Det finns därför anledning att hantera motionen 

-- - - - -med ett regelratt-svar. - - - - - --- --
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Frågan om större landsting/regioner och län har utretts i Sverige under 25 
år. Det har i ett flertal utredningar föreslagits såväl ändrad geografi samt att 
regionala utvecklingsansvaret i länet bör läggas på en i allmänna val utsedd 
församling. Sedan snart 20 år har staten också aktivt fört över ansvar för 
länets utveckling till den regionala politiska nivån samtidigt som statlig 
verksamhet i princip lämnat länen som indelning. En omfattande utredning 
gjordes med detta som grund av den parlamentariska Ansvarskommitten 
vars förslag 2007 rönte ett starkt stöd i en bred remissomgång. För 
lndelningskommitten har regeringen också pekat på det förslaget som en 
utgångspunkt för kommitten. Denna skulle föreslå en ny indelning där 
Sverige delades in i "väsentligt färre län och landsting" och där landstingen 
som direktvald församling skulle tilldelas det regionala utvecklingsansvaret. 

Den av regeringen tillsatta lndelningskommitten föreslog i sitt 
delbetänkande en ändrad läns- och landstingsindelning med tre nya län 
2018 och tre nya landsting 2019. Förutom ett Svealands län och Svealands 
läns landsting föreslogs motsvarande för fyra län vad avser Norrland och ett 
med Värmland utökat Västra Götaland. Svealand skulle bildas av Dalarnas, 
Gävleborgs, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Södermanlands län. 

Beslut om ändrad läns- och landstingsindelning är nationella och beslutas 
av regering och riksdag. För att nya sådana skulle träda i kraft 2018 
respektive 2019 skulle beslut behöva tas under 2017. 

En ändring av Sveriges regionala indelning är av nödvändighet en nationell 
fråga, där inte var och en av de 21 länen kan ges en vetorätt och där 
indelning i både län och landsting ska utgå ifrån samma geografi. Den typen 
av fråga tillkommer Sveriges regering och riksdag att besluta om. 

Ett lokalt och regionalt inflytande finns och har funnits på flera sätt bl.a. 
genom en omfattande remissomgång av förslaget. Det vore vare sig 
motiverat eller lämpligt att landstinget i ett ärende där man helt saknar 
beslutsrätt, skulle lägga ner tid och resurser på en folkomröstning 

Ekonomi och finansiering 

Det är landstinget som skulle stå för kostnaderna för en folkomröstning. Det 
är svårt att beräkna vad detta skulle kosta i Dalarnas län. I Norrbottens län 
ämnar man genomföra en liknande folkomröstning och beräknar 
kostnaderna till mellan 1 0 och 15 miljoner kronor. 

Juridik 

Enligt 5 kap 34 § kommunallagen gäller att "Fullmäktige får besluta att det 
som ett led i beredningen av ett ärende som fullmäktige skall handlägga 
skall inhämtas synpunkter från medlemmar i kommunen eller landstinget. - -
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Detta kan ske genom folkomröstning, opinionsundersökning eller något 
liknande förfarande." Närmare föreskrifter om förfarandet vid folkomröstning 
finns i lagen om kommunala folkomröstningar. 

Särskilt PM från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) angående de 
juridiska förutsättningarna för att anordna en folkomröstning på regional nivå 
i frågan om storregioner bifogas svaret. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Motionssvar är inte föremål för facklig samverkan. 

Uppföljning 
Detta beslut behöver inte följas upp. 
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Att vara politiker är att ta ansvar särskilt för de beslut som hc:ir betydande konsekvenser för 

långtid framöver. En storregion är en sådan fråga. Därför vill jag att landstingsfullmäktige ge 

laridstingsstyrelsen i uppdrag att verka för folkomröstning i storregionfråga ska genomföras. 

Anledningen tili detta är att folket måste bli informerade om konsekvenserna och tanken bakoin 

regionbildning ska fyllas med ett hållbar och bä.rande ide bakom detta omvälvande ide om stor 

region. Jag anser också att en sådan fråga ska ha en folklig förankring för demokratins skull. 

Tilltro till systemet och känslan av samhörighet skapas enbart när besluten går i enighet med 

folkets vilja. Därför vill jag yrka på att folkomröstning ska genomföras så fort som möjligt. 

Med tanke på det som anförts vill jag 

Att fullmäktige ge till landstingsstyrelsen i uppdrag att verka för att en folkomröstning i frågan om 

stor region genomförs så snart som möjligt innan regeringen tar ställning I fråga. 

kM-Wl/V\u Cvö k v.SS'trt/) 
Katarina Gustavsson, kd 

2016-10-18 
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§12 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Folkomröstning i 
storregionfråga 
Diarienummer LD16/03540 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1 . Motionen avslås. 

Sammanfattning av ärendet 
I en motion yrkar Katarina Gustafsson (KD) att landstingsstyrelsen ges i 
uppdrag att verka för att en folkomröstning i frågan om storregion 
genomförs så snart som möjligt innan regeringen tar ställning i frågan. 

Efter intensiv debatt och överläggningar med oppositionspartierna har 
regeringen meddelat att någon proposition om bildande av nya storregioner 
inte kommer. Motionen är därför inte längre aktuell. Landstinget har avgivit 
sitt remissvar och arbetar vidare för att bilda en länsregion. Landets 
indelning i län och landsting är en fråga för regering och riksdag att besluta 
om. Det finns inte några skäl till att landstinget skulle föranstalta om en 
egen folkomröstning i denna fråga. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 12 A 
b) Motionen. Bilaga§ 12 B 
c) PM från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2016-10-21. 

Bilaga§ 12 C 

Utdrag exp 2017-02-14 till 1. LF Vid protokollet: 
2. 
3. 

Eva Bergfeldt 

Bestyrkes i tjänsten 

[lntygarens namn] 
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Svar på motion från Ulf Berg (M) m fl. om tydligare riktlinjer 
för patientansvar vid ambulanstransporter. 

Ordförandens förslag 
1. Motionen är med vad som anförts besvarad. 

Sammanfattning 
Ulf Berg (M) m fl. yrkar i en motion att rutinerna ses över så det är ansvarig 
ambulanssjuksköterska på plats som avgör om transport till sjukhus ska 
påbörjas i vägambulans eller om personalen i ambulanshelikoptern ska 
inväntas. 

När allvarliga sjukdomsfall och olyckor inträffar larmas ofta både ambulans 
och ambulanshelikopter till patienten. Ambulanssjuksköterskan har redan nu 
ett formellt mandat enligt ambulanssjukvårdens riktlinjer att initiera 
patienttransport. Samtidigt är det av största vikt att en dialog förs mellan 
ambulanssjuksköterska och anestesiläkaren i ambulanshelikoptern, då det 
finns situationer där patienten får en bättre vård om snabba prehospitala 
intensivvårdsinsatser kan sättas in av ambulanshelikopterns anestesiläkare 
på plats eller om transport direkt ska ske till ett regionsjukhus. Det finns 
situationer när sjukhusen i Dalarna inte har adekvata resurser för optimal 
behandling av patienterna och då kan en transport till närmaste sjukhus 
medföra allvarlig skada med t.o.m. dödlig utgång för patienten. 

Ett nära samarbete har etablerats mellan ambulanssjukvården och 
ambulanshelikopterverksamheten. Kommunikationen mellan 
ambulanssjuksköterskan och anestesiläkaren är central för att optimera det 
prehospitala omhändertagandet och transport till vårdinstans med rätt 
kompetens för att handlägga patientens aktuella sjukdom eller skada. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Motion 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Ulf Berg (M) m fl. yrkar i en motion att rutinerna ses över så det är ansvarig 
ambulanssjuksköterska på plats som ska avgöra om transport till sjukhus 
ska påbörjas i vägambulans eller om personalen i ambulanshelikoptern ska 

--inväntas. - - ---~----·- -·---- -- -· -· -- -·-~- ----

Postadress 
Box 712 

1 

791 29 Falun 

\ 
Besöksadress 
Vasagatan 27 
Falun 

............... 
Kontakt 
023-490000 
Org.nr: 232100-0180 

1 Jlll!iilll I 
Handläggare 
Riman Tomas 023-49 11 55 
Divisionscef Kirurgi 0250-49 31 82 
tomas.riman@ltdalarna.se 
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Sjukvårdsalliansens uppfattning är att sjuksköterskan i vägambulansen i de 
fall då både ambulans och ambulanshelikopter är larmad, ska besluta om 
avfärd ska ske mot sjukhus. Intentionen är att patienttransporter inte ska 
fördröjas och man lyfter exempel där avtransport med vägambulans har 
fördröjts genom anestesiläkarens bedömning att ambulanshelikopterns 
prehospitala intensiwårdsresurser behövs i aktuellt fall. 

Svar 

I varken ambulanssjukvårdens eller ambulanshelikopterns avvikelsesystem 
finns fall rapporterade som ger stöd för att patienttransporter har fördröjts. 

När allvarliga sjukdomsfall och olyckor inträffar larmas ofta både ambulans 
och ambulanshelikopter till patienten. Informationen från SOS-alarm är ofta 
begränsad och det kan vara svårt att bedöma allvarlighetsgraden i larmet 
före sjukvårdspersonalens ankomst till patienten. Ambulanssjuksköterskans 
undersökning av patienten leder till att den medicinska informationen om 
patienten klarnar och en bedömning kan göras avseende vilken vård som 
patienten är i behov av och hur transporten bäst ska ske. 

Ambulanssjuksköterskan har redan i dagsläget ett formellt mandat enligt 
ambulanssjukvårdens riktlinjer att påbörja patienttransport. Samtidigt är det 
av största vikt att en dialog förs mellan ambulanssjuksköterska och 
anestesiläkaren i ambulanshelikoptern, då det finns situationer där patienten 
får en bättre vård om snabba prehospitala intensiwårdsinsatser kan sättas 
in av ambulanshelikopterns anestesiläkare på plats eller om transport direkt 
ska ske till ett regionsjukhus. Det finns situationer där sjukhusen i Dalarna 
inte har adekvata resurser för optimal behandling och då kan en transport till 
närmaste sjukhus medföra allvarlig skada med t.o.m. dödlig utgång för 
patienten. 

Sedan ambulanshelikoptern är i operativ drift är det relativt vanligt med 
"rendez-vous", då ambulansen initierar transport mot sjukhus för att på 
överenskommen plats möta upp med ambulanshelikoptern. Patienten kan 
då få prehospitala intensivvårdsinsatser och omlastas till 
ambulanshelikoptern för en snabbare transport till rätt vårdinstans. 

Ett nära samarbete har etablerats mellan ambulanssjukvården och 
ambulanshelikopterverksamheten. Kommunikationen mellan 
ambulanssjuksköterskan och anestesiläkaren är viktig för att optimera det 
prehospitala omhändertagandet och transport till vårdinstans med rätt 
kompetens för att handlägga patientens aktuella sjukdom eller skada. 
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Motionsförslaget nämner inget om den nödvändiga kommunikationen 
mellan ambulanshelikopterns anestesiläkare och ambulanssjuksköterskan 
för att fortsätta att utveckla den prehospitala transportkedjan till sjukhus i 
Dalarna och omgivande län. Erfarenheten hittills är att sjuksköterskorna i 
ambulansen ser samarbetet med ambulanshelikopterns anestesiläkare som 
mycket värdefullt. Ambulanssjuksköterskorna har dygnet runt möjlighet att 
konsultera ambulanshelikopterns tjänstgörande anestesiläkare som ett 
"bakre stöd" i bedömningar av svårt sjuka eller skadade patienter, även i de 
fall då ambulanshelikoptern inte larmas. 

Målsättningen är att länets ambulans- och ambulanshelikoptersjukvård 
kommer att fortsätta utvecklas under ledning av verksamhetsföreträdare 
med expertkunskaper inom prehospital sjukvård. En tydlig och öppen 
kommunikation mellan involverade verksamheter är nödvändig i denna 
process och för en fortsatt utveckling av en redan högkvalitativ prehospital 
akutsjukvård. 

Avslutningsvis har redan ambulanssjukvården, så som motionen anför, 
riktlinjer där ambulanssjuksköterskan har mandat att påbörja transport till 
sjukhus. Ambulanssjukvårdens medicinskt ansvarige överläkare hade det 
medicinska ledningsansvaret även för ambulanshelikoptern i samband med 
operativ start och fram till hösten 2016, vilket i sig garanterar en samsyn 
mellan verksamheterna över hur patienttransporterna ska organiseras. 

Patientperspektiv 

Det är viktigt för patienter som drabbats av akut allvarlig sjukdom eller 
olycksfall att ha tillgång till avancerad prehospital vård som säkerställer en 
snabb och säker transport till rätt vård instans. Med ambulanshelikoptern har 
länets invånare och turister fått tillgång till avancerad prehospital 
intensiwård, som komplement till befintlig ambulansverksamhet. Mestadels 
får patienter som är i behov av ambulanshelikopterns resurser även vård av 
ambulanssjuksköterska. Kvaliten på den prehospitala vården optimeras 
genom en god kommunikation och samarbete mellan personal i 
ambulansen och ambulanshelikoptern. 

Tillgänglighet till avancerad prehospital intensivvård och en snabb 
transportkedja till rätt vårdnivå är viktig. Medelåldern för de patienter som 
hittills transporterats med ambulanshelikoptern har varit relativt låg och i ett 
folkhälsoperspektiv bidrar en förstärkt prehospital luftburen intensiwård till 
att unga människor kan räddas till livet vid allvarliga olyckor. Likartade 
resonemang kan föras kring en rad tidskritiska sjukdomstillstånd. 
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Målsättningen är att alla individer som vistas i Dalarna ska ha tillgång till 
bästa möjliga prehospitala sjukvård och en medicinskt säker transport till 
sjukvårdsinrättning. Efter att ambulanshelikoptern är i operativ drift har 
tillgången till snabb intensiwård för de som vistas i Dalarna blivit mer jämlik 
oavsett var i Dalarna man befinner sig. Ett nära samarbete mellan 
ambulanssjukvården och teamet på ambulanshelikoptern är en förutsättning 
för att fortsätta utveckla denna jämlika vård. I detta sammanhang är det 
viktigt att beakta att även de patienter som insjuknar eller råkar ut för 
allvarliga olyckor i närheten av länets akutsjukhus, får samma möjlighet till 
prehospital intensiwård och snabb transport till regionsjukhus som erbjuder 
högspecialiserad vård, t.ex. avancerad neurokirurgi som de patienter som 
insjuknar i de delar av länet där det är långt till närmaste sjukhus. 

Barnperspektiv 

Olyckor är vanliga bland barn. Prehospital intensiwård är viktig i samband 
med allvarliga olyckor där barn är inblandade. Samarbetet mellan 
ambulanssjukvården och teamet på ambulanshelikoptern är viktig för att ge 
barnen bästa möjliga vård före ankomst till sjukhus. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Motionssvar är inte föremål för facklig samverkan. 

Uppföljning 
Både ambulanssjukvården och ambulanshelikopterverksamheten registrerar 
utryckningsstatistik. Bägge enheter har forskningsintresserade medarbetare 
som är involverade i att följa upp länets prehospitala akutsjukvård i ett 
vetenskapligt perspektiv. Dalarnas ambulanshelikopter ingår i 
kommunalförbundet Svensk Luftambulans (SLA) där en forskningschef 
ansvarar för att vetenskapliga underlag tas fram för att belysa och utveckla 
verksamheten. 
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Motion - Tydligare riktlinjer vad gäller patientansvar vid ambulanstransporter 

Helikopterambulansen i Dalarna har varit i drift en tid men det kanske är i tidigaste 
laget att utvärdera dess nytta utifrån de rutiner som används vid utkallelse av 
densamma. Men det finns dock skäl att omedelbart ändra rutinerna i en fråga. 

Vi vet att ambulanshelikoptern vid flera tillfällen har haft betydligt längre 
utryckningstider än tex en vägambulans. Vägambulansen kan ha varit på plats vid en 
olycka eller vid ett sjukdomsfall långt innan ambulanshelikoptern anlänt. Det finns fall 
där avfärden mot akutmottagning blivit onödigt fördröjd . Detta på grund av att läkaren i 
ambulanshelikoptern har besh.ttat att undersöka patienten på plats innan 
vägambulansen fått påbörja transporten till sjukhus. Det finns exempel på att patienten 
hade hunnit in till en akutmottagning innan läkaren i ambulanshelikoptern anlänt. Vid 
exempelvis svåra olyckor kan sjukhusets resurser vara avgörande för patientens 
överlevnad. 

Det är vår uppfattning att sjuksköterskan i vägambulansen är den som ska besluta om 
avfärd ska ske mot sjukhus eller om ambulanshelikoptern ska inväntas. 

Därför vill vi i Sjukvårdsalliansen att: 

Rutinerna ses över så det är ansvarig ambulanssjuksköterska på plats som avgör om 
transport till sjukhus ska påbörjas i vägambulans eller om personalen i 
ambulanshelikoptern med deras kompetenser ska inväntas. 

jo Brännström (L) Birgitta Sacredeus (KD) 

t\'ri)tJmwJ..r.urm,. 
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§ 13 Svar på motion från Ulf Berg (M) m fl. om tydligare riktlinjer för 
patientansvar vid ambulanstransporter. 
Diarienummer LD16/03591 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Motionen är med vad som anförts besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Ulf Berg (M) m fl. yrkar i en motion att rutinerna ses över så det är ansvarig 
ambulanssjuksköterska på plats som avgör om transport till sjukhus ska 
påbörjas i vägambulans eller om personalen i ambulanshelikoptern ska 
inväntas. 

När allvarliga sjukdomsfall och olyckor inträffar larmas ofta både ambulans 
och ambulanshelikopter till patienten. Ambulanssjuksköterskan har redan 
nu ett formellt mandat enligt ambulanssjukvårdens riktlinjer att initiera 
patienttransport. Samtidigt är det av största vikt att en dialog förs mellan 
ambulanssjuksköterska och anestesiläkaren i ambulanshelikoptern, då det 
finns situationer där patienten får en bättre vård om snabba prehospitala 
intensiwårdsinsatser kan sättas in av ambulanshelikopterns anestesiläkare 
på plats eller om transport direkt ska ske till ett regionsjukhus. Det finns 
situationer när sjukhusen i Dalarna inte har adekvata resurser för optimal 
behandling av patienterna och då kan en transport till närmaste sjukhus 
medföra allvarlig skada med t.o.m. dödlig utgång för patienten. 

Ett nära samarbete har etablerats mellan ambulanssjukvården och 
ambulanshel ikopterverksamheten. Kommunikationen mellan 
ambulanssjuksköterskan och anestesiläkaren är central för att optimera det 

Utdrag exp 2017-02-
142017-02-13 

till 1. 
2. 
3. 

Vid protokollet: 

Eva Bergfeldt 

Bestyrkes i tjänsten 

[lntygarens namn] 
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prehospitala omhändertagandet och transport till vårdinstans med rätt 
kompetens för att handlägga patientens aktuella sjukdom eller skada. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 13 A 
b) Motionen. Bilaga§ 13 B 

Yrkanden, proposition och beslutsgång 

Ulf Berg (M) yrkar bifall till motionen. 

Ordförande Gunnar Barke föreslår att proposition ställs på ordförandens 
förslag mot Ulf Bergs bifallsyrkande till motionen, vilket landstingsstyrelsen 
godkänner. 

På proposition om bifall till ordförandens förslag eller bifall till Ulf Bergs 
bifallsyrkande till motionen, finner ordföranden att landstingsstyrelsen 
beslutar enligt ordförandens förslag: Motionen är med vad som anförts 
besvarad. 

Reservation 

Ulf Berg (M), Christer Carlsson (M), Håkan Frank (M), Ingvar "Nille" 
Niilimaa (DSP) och Bo Brännström (L) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 

Birgitta Sacredeus (KO) som inte tjänstgör instämmer i reservationen. 
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2016-09-29 Servicenämnden 
2017-02-13 Landstingsstyrelsen 
2017-02-27 Landstingsfullmäktige 

Svar på motion från Christer Carlsson (M): Vårdnära service 

Ordförandens förslag 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Motionen är med vad som anförts besvarad i den del som avser att låta 
utreda om det är mer effektivt att låta vårdnära service eller ett externt 
alternativ utföra sysslorna. 

2. Motionen är bifallen i den dels om avser att fullmäktige beslutar att 
utreda vilka de långsiktiga ekonomiska effekterna blir av att ha 
städning på entreprenad 

Sammanfattning 
I en motion föreslår Christer Carlsson (M): 

• att låta utreda om det är mer effektivt att låta vårdnära service eller ett 
externt alternativ utföra sysslorna 

• att fullmäktige beslutar att utreda vilka de långsiktiga ekonomiska 
effekterna blir av att ha städning på entreprenad 

I Landstinget Dalarna pågår arbete om förändrat arbetssätt där rätt använd 
kompetens är ett viktigt inslag. Att utveckla vårdnära service är ett led i det 
arbetet. Landstingsplanen för 2016-2019 slår fast att ett pilotprojekt ska 
genomföras för att ytterligare undersöka hur vårdnära service kan utvecklas, 
för att på sikt kunna implementeras i hela verksamheten. Ett större 
pilotförsök är planerat att genomföras 2016/2017. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Motionen 
c) Protokollsutdrag, Servicenämnden 2016-09-29 § 27 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
I en motion från Christer Carlsson (M) föreslås: 

• att låta utreda om det är mer effektivt att låta vårdnära service eller ett 
externt alternativ utföra sysslorna 

.\ 
Besöksadress 
Vasagatan 27 
Falun 

1 .::~1~,,Jffift#ttPMi!@t·ifulft>·~ :.· ::'i:l,'ll.lllB~t~:':u I 
Kontakt Handläggare 
023-490000 
Org.nr: 232100-0180 
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• att fullmäktige beslutar att utreda vilka de långsiktiga ekonomiska 
effekterna blir av att ha städning på entreprenad 

Vårdnära Service är ett begrepp som beskriver verksamheter i 
skärningspunkten mellan vård och service, till exempel rengöring av 
patientsängar, servering av mellanmål eller beställning av 
förbrukningsvaror. I Landstinget Dalarna pågår arbete om förändrat 
arbetssätt där rätt använd kompetens är ett viktigt inslag. Att utveckla 
vårdnära service är ett led i det arbetet. Landstingsplanen för 2016-2019 
slår fast att ett pilotprojekt ska genomföras för att ytterligare undersöka hur 
vårdnära service kan utvecklas, för att på sikt kunna implementeras i hela 
verksamheten. Att som motionen föreslår direkt breddinföra vårdnära 
service, utan att först genomföra någon storskalig pilot, gör att möjligheten 
att mäta, följa upp och förbättra metoden innan den breddinförs försvinner. 

Ett större pilotförsök är planerat att genomföras 2016/2017. Landstingets 
stödfunktioner har ett särskilt uppdrag att stödja verksamheten i detta arbete 
och det kommer att vara en del i den handlingsplan som landstinget ska ta 
fram, enligt den överenskommelse som finns mellan staten och SKL, "Stöd 
till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården - En professionsmiljard". 

I överenskommelsen anges tre utvecklingsområden där två är: 

• Smartare användning av medarbetarens kompetens 
• Stöd till planering av långsiktig kompetensförsörjning 

Syftet med vårdnära service är att servicepersonal utför tjänster som är en 
del av själva vårdprocessen. För att detta ska kunna fungera är det av 
största vikt att verksamheten bedrivs i egen regi, så att vården och 
serviceverksamheten har samma huvudman. Även landsting som har 
ordinarie städning på entreprenad har valt att ha den vårdnära servicen i 
egen regi, för att den ska vara så väl integrerad som möjligt i vården. 

Landstingets Servicenämnd har till uppgift att följa upp Landstingsservice 
resultat och löpande se över vilka driftsformer som passar bäst för de olika 
verksamheterna. Landstingsservice ingår i det nationella nätverket "Best 
Service", och inom ramen för detta nätverk genomförs varje år en 
jämförelse mellan alla landsting och regioner vad gäller effektivitet och 
kvalitet. Landstingets städning visar goda resultat, och det finns vare sig ur 
kvalitetssynvinkel eller ur styrningsperspektiv några skäl att i nuläget övergå 
till privat städning i landstinget. Servicenämnden kommer dock även 
fortsättningsvis ha uppdraget att utreda eventuell städning i privat regi. 
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I Landstinget Dalarna pågår arbete om förändrat arbetssätt där rätt använd 
kompetens är ett viktigt inslag. Att utveckla vårdnära service är ett led i det 
arbetet. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Motionssvar är inte föremål för facklig samverkan. 

Uppföljning 
Detta beslut behöver inte följas upp. 
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LANDSTINGET DALARNA 
Till landstingsflillmäktige 
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Motion ang Vardnära service 
. . 

Landstinget Dalarna har brist på sjuksköterskor och undersköterskor. Dessutom har 
landstinget en alldeles för hög andel vårdrelaterade infoktionei·, som inte bara drabbar 
landstingets ekonomiskt titan även drabbar patienterna med smät1a och oro. Att landstinget då 
låter sjuksköterskor och undersköterskor sHida efter patienter Ur fel fok1,1sområdc för dessa 
personalgrupper. Vad har landstinget Dalarna gjort för atf i stö1Te utsträckning låta 
undersköterskor och sjuksköterskor bara få ägna sig åt patienterna? Om vårdpersonal fick 
agna sig åt att vårda patfortter så skulle bdsten på dessa persona:Jgrupper vara iniridrc kiinnbar. 

Att låta eri annan personalgrupp eller ett annat cxte1t1t alternativ $köta den vårdnära servicen 
så som städning med mera kan ha flera fördelar. I Avesta har man i en mycket liten skala låtit 
Vårdnära Service, en enhet om två personer inom landstinget, skma den vårdnära servicen. På 
gnmd av projektets litenhet har resultaten av arbetet varit svårt att ulviirdcra. En del landsting 
har lagt ut bland annat städningen på entreprenad. Resultaten för andra landsting som har låtit 
den vårdnära servicen skötas av annan personal eller externt alternativ har del visat sig att 
ajukvårdspersonalen fatt mer tid för patienterna och ätt del skett en minskning av andelen 
vårdrelaterade infektioner. Om landstinget Dalarna antingen själv i betydligt större omfattning 
utökade verksamheten av den egna vårdnära servicen eller låter ett externt altemativ sköta det 
samma skulle resultaten bli tydligare. Kvaliteten på vården skulle öka och på lång sikt skulle 

detta arbetssätt vara mer kostnadseffektivt för landstinget. 

Därför föreslår jag att 
• fullmäktige beslutar aft låta utreda om det mer efföktivt att låta vårdnära service eller 

cll externt alternativ utföra sysslorna. 

o fullmiiktige beslutar att utreda vilka de långsiktiga ckononJiska effekterna blir av att ha 
städningen på entreprenad. 

( . 
(_/; 11 > k (( L(nJJ t eV' 
Christer Carlsson (M) 
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Beslutsärenden till Landstingsfullmäktige 

§ 27 Svar på motion från Christer Carlsson (M): Vårdnära service 
Diarienummer LD15/03246 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 
1. Motionen är med vad som anförts besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
I en motion föreslår Christer Carlsson (M): 

Sida 1 (2) 

• att låta utreda om det är mer effektivt att låta vårdnära service eller 
ett externt alternativ utföra sysslorna 

• att fullmäktige beslutar att utreda vilka de långsiktiga ekonomiska 
effekterna blir av att ha städning på entreprenad 

I Landstinget Dalarna pågår arbete om förändrat arbetssätt där rätt använd 
kompetens är ett viktigt inslag. Att utveckla vårdnära service är ett led i det 
arbetet. Landstingsplanen för 2016-2019 slår fast att ett pilotprojekt ska 
genomföras för att ytterligare undersöka hur vårdnära service kan 
utvecklas, för att på sikt kunna implementeras i hela verksamheten. Ett 
större pilotförsök är planerat att genomföras 2016/2017. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
A) Beslutsunderlag 
8) Motionen 

Yrkanden proposition och beslutsgång 
Gunilla Franklin (M) och Gunilla Spjotgard (M) yrkar bifall till motionen. 

Utdrag exp 2016-10-26 till 1. 
2. 
3. 

Vid protokollet : 

[Mötessekreterarens namn] 

Bestyrkas i tjänsten 

[lntygarens namn] 
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Björn Hammarskjöld (DSP) instämmer i yrkandet framställt av Gunilla 
Franklin och Gunilla Spjotgard. 

Mathias Westin (C) yrkar bifall till den andra att-satsen, men att den första 
ska vara besvarad. 

Elin Noren (S) yrkar avslag på de nya yrkandena. 

Ordförande ställer proposition på varje att-sats för sig och finner att 
Servicenämnden beslutar att anse motionen i sin helhet besvarad. Därmed 
avslås yrkandena från Gunilla Franklin, Gunilla Spjotgard och Mathias 
Westin. 

Reservation 
Gunilla Franklin (M), Gunilla Spjotgard (M) och Matthias Westin (C) 
reserverar sig till förmån för egna förslag. Björn Hammarskjöld (DSP) 
instämmer i reservationen från moderaterna. 
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Postadress 
Box712 
791 29 Falun 

Dnr LD15/03246 
Uppdnr 1182 

2016-09-29 Servicenämnden 
2016-11-07 Landstingsstyrelsen 
2016-11-21 Landstingsfullmäktige 

Svar på motion från Christer Carlsson (M): Vårdnära service 

Ordförandens förslag 
Servicenämnden föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 

1. Motionen är med vad som anförts besvarad. 

Sammanfattning 
I en motion föreslår Christer Carlsson (M): 

• att låta utreda om det är mer effektivt att låta vårdnära service eller ett 
externt alternativ utföra sysslorna 

• att fullmäktige beslutar att utreda vilka de långsiktiga ekonomiska 
effekterna blir av att ha städning på entreprenad 

I Landstinget Dalarna pågår arbete om förändrat arbetssätt där rätt använd 
kompetens är ett viktigt inslag. Att utveckla vård nära service är ett led i det 
arbetet. Landstingsplanen för 2016-2019 slår fast att ett pilotprojekt ska 
genomföras för att ytterligare undersöka hur vårdnära service kan utvecklas, 
för att på sikt kunna implementeras i hela verksamheten. Ett större 
pilotförsök är planerat att genomföras 2016/2017. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Motionen 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
I en motion från Christer Carlsson (M) föreslås: 

• att låta utreda om det är mer effektivt att låta vårdnära service eller ett 
externt alternativ utföra sysslorna 

e att fullmäktige beslutar att utreda vilka de långsiktiga ekonomiska 
effekterna blir av att ha städning på entreprenad 

Vård nära Service är ett begrepp som beskriver verksamheter i 
skärningspunkten mellan vård och service, till exempel rengöring av 
patientsängar, servering av mellanmål eller beställning av 

\ 
Besöksadress 
Vasagatan 27 
Falun 

\~$ -\~ I 
Kontakt Handläggare 
023-490000 
Org.nr: 232100-0180 
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förbrukningsvaror. I Landstinget Dalarna pågår arbete om förändrat 
arbetssätt där rätt använd kompetens är ett viktigt inslag. Att utveckla 
vårdnära service är ett led i det arbetet. Landstingsplanen för 2016-2019 
slår fast att ett pilotprojekt ska genomföras för att ytterligare undersöka hur 
vårdnära service kan utvecklas, för att på sikt kunna implementeras i hela 
verksamheten. Att som motionen föreslår direkt breddinföra vårdnära 
service, utan att först genomföra någon storskalig pilot, gör att möjligheten 
att mäta, följa upp och förbättra metoden innan den breddinförs försvinner. 

Ett större pilotförsök är planerat att genomföras 2016/2017. Landstingets 
stödfunktioner har ett särskilt uppdrag att stödja verksamheten i detta arbete 
och det kommer att vara en del i den handlingsplan som landstinget ska ta 
fram, enligt den överenskommelse som finns mellan staten och SKL, "Stöd 
till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården - En professionsmiljard". 

I överenskommelsen anges tre utvecklingsområden där två är: 

e Smartare användning av medarbetarens kompetens 
e Stöd till planering av långsiktig kompetensförsörjning 

Syftet med vårdnära service är att servicepersonal utför tjänster som är en 
del av själva vårdprocessen. För att detta ska kunna fungera är det av 
största vikt att verksamheten bedrivs i egen regi, så att vården och 
serviceverksamheten har samma huvudman. Även landsting som har 
ordinarie städning på entreprenad har valt att ha den vårdnära servicen i 
egen regi, för att den ska vara så väl integrerad som möjligt i vården. 

Landstingets Servicenämnd har till uppgift att följa upp Landstingsservice 
resultat och löpande se över vilka driftsformer som passar bäst för de olika 
verksamheterna. Landstingsservice ingår i det nationella nätverket "Best 
Service", och inom ramen för detta nätverk genomförs varje år en 
jämförelse mellan alla landsting och regioner vad gäller effektivitet och 
kvalitet. Landstingets städning visar goda resultat, och det finns vare sig ur 
kvalitetssynvinkel eller ur styrningsperspektiv några skäl att övergå till privat 
städning i landstinget. Landstingets utredningsresurser bör fortsätta att 
användas till att utveckla vård nära service, bl.a. genom att delta i nätverket, 
i stället för att utreda städning på entreprenad. 

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

I Landstinget Dalarna pågår arbete om förändrat arbetssätt där rätt använd 
kompetens är ett viktigt inslag. Att utveckla vårdnära service är ett led i det 
arbetet. 
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Samverkan med fackliga organisationer 
Motionssvar är inte föremål för facklig samverkan. 

Uppföljning 
Detta beslut behöver inte följas upp. 

Sida 
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Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden 

§ 15 Svar på motion från Christer Carlsson (M): Vårdnära service 
Diarienummer LD15/03246 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

Sida 1 (3) 

1. Motionen är med vad som anförts besvarad i den del som avser att 
låta utreda om det är mer effektivt att låta vårdnära service eller ett 
externt alternativ utföra sysslorna. 

2. Motionen är bifallen i den del som avser att fullmäktige beslutar att 
utreda vilka de långsiktiga ekonomiska effekterna blir a\ att ha 
städning på entreprenad. V 

Förslag till beslut: 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Motionen är med vad som anförts besvarad 

Sammanfattning av ärendet 
I en motion föreslår Christer Carlsson (M): 

• att låta utreda om det är mer effektivt att låta vårdnära service eller ett 
externt alternativ utföra sysslorna. 

• att fullmäktige beslutar att utreda vilka de långsiktiga ekonomiska 
effekterna blir av att ha städning på entreprenad. 

I Landstinget Dalarna pågår arbete om förändrat arbetssätt där rätt använd 
kompetens är ett viktigt inslag. Att utveckla vårdnära service är ett led i det 
arbetet. Landstingsplanen för 2016-2019 slår fast att ett pilotprojekt ska 
genomföras för att ytterligare undersöka hur vårdnära service kan 
utvecklas, för att på sikt kunna implementeras i hela verksamheten. Ett 
större pilotförsök är planerat att genomföras 2016/2017. 

Utdrag exp 2017-02-14 till 1. 
2. 
3. 

Vid protokollet: 

Eva Bergfeldt 

Bestyrkes i tjänsten 

[lntygarens namn] 
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I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 15 A 
b) Motionen. Bilaga§ 15 B 

Sida 2 (3) 

c) Protokollsutdrag, Servicenämnden 2016-09-29 § 27. Bilaga§ 15 C 

Yrkanden, proposition och beslutsgång 

Lena Reyier (C) yrkar att Motionen är med vad som anförts besvarad 
beträffande motionens 1 :a att-sats: att låta utreda om det är mer effektivt 
att låta vårdnära service eller ett externt alternativ utföra sysslorna". 
Lena Reyier yrkar dessutom Bifall till motionens 2:a att-sats: att 
fullmäktige beslutar att utreda vilka de långsiktiga ekonomiska effekterna 
blir av att ha städning på entreprenad. 

Elin Noren (S) och Christer Carlsson (S) instämmer i Lena Reyiers båda 
yrkanden. 

Maja Gilbert Westholm (V) yrkar avslag på motionens 2:a att-sats. 

Följande instämmer i Lena Reyiers yrkande avseende 1 :a att-satsen: 
Ulf Berg (M), Håkan Frank (M), Ingvar "Nille" Niilimaa (DSP), Bo 
Brännström (L), Jenny Nordahl (SO) och Mursal Isa (MP) samt Maja Gilbert 
Westholm (V). 

Ordföranden Gunnar Barke redogör för de yrkanden som framställs och 
föreslår följande propositionsordning som landstingsstyrelsen godkänner. 

Först ställs proposition på Lena Reyiers med fleras yrkande avseende 
motionens 1 :a att-sats: Motionen är med vad som anförts besvarad. 
Sedan ställs proposition på Lena Reyiers med fleras bifallsyrkande till 
motionens 2:a att-sats mot Maja Gilbert Westholms avslagsyrkande. 

På proposition om bifall eller avslag på Lena Reyiers med fleras yrkande 
beträffande motionens 1 :a att-sats finner ordföranden att 
landstingsstyrelsen bifaller yrkandet. 
På proposition om bifall till Lena Reyiers med fleras yrkande beträffande 
motionens 2:a att-sats eller bifall till Maja Gilbert Westholms 
avslagsyrkande finner ordföranden att landstingsstyrelsen bifaller Lena 
Reyier med fleras yrkande. 

Landstingsstyrelsen beslutar således: 
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1. Motionen är med vad som anförts besvarad i den del som avser att 
låta utreda om det är mer effektivt att låta vårdnära service eller ett 
externt alternativ utföra sysslorna. 

2. Motionen är bifallen i den del som avser att fullmäktige beslutar att 
utreda vilka de långsiktiga ekonomiska effekterna blir at att ha 
städning på entreprenad. 

Reservation 

Maja Gilbert Westholm 0/) lämnar en skriftlig reservation mot beslutet 
avseende motionens 2:a att-sats. 

Bilaga§ 15 D 



000209 
Reservation från Vänsterpartiet på punkt 15 i Landstingsstyrelsen 20170213 

Vänsterpartiet rese rverar sig mot beslutet i den andra att satsen med 

motiveringen: 

Landstingets servicenämnd har redan idag till uppgift att se över vi lka 

driftsformer som passar bäst för de olika verksamheterna och vi anser därför 

att det är ett slöseri med skattemedel att då göra ytterligare en utredning i 
fråga n 

Så länge vi irite har ett vinsttak är Vänsterpartiet emot att lägga ut fungerande 

)erksamhe/J~;;;;M 

~e~11m 
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Postadress 
Box 712 

l 

791 29 Falun 

2017-02-13 Landstingsstyrelsen 
2017-02-27 Landstingsfullmäktige 

Svar på motion från Birgitta Sacredeus (KO): Vid viktiga 
upphandlingar - låt politiken vara delaktig! 

Ordförandens förslag 
1. Motionen är med vad som anförts besvarad. 

Sammanfattning 
I en motion från Birgitta Sacredeus (KO) yrkas att landstingsfullmäktige 
uppdrar till landstingsstyrelsen att finna en arbetsmodell/-ordning för att öka 
de förtroendevaldas roll och ansvar inför upphandlingar av särskild vikt. 

Det är landstingets politiker som tar beslut om landstingets mål och policys 
och på vilket sätt organisationen ska styras. Upphandlingsavdelningen 
arbetar utifrån dessa politiskt tagna beslut och de riktlinjer som dragits upp 
och tar hänsyn till dessa i varje upphandlingsprocess som utförs. 
Upphandlingsavdelningen arbetar idag med olika former av dialog i 
upphandlingar, både externt och internt. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Motionen 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
I en motion från Birgitta Sacredeus (KO) föreslås att landstingsfullmäktige 
uppdrar till landstingsstyrelsen att finna en arbetsmodell/-ordning för att öka 
de förtroendevaldas roll och ansvar inför upphandlingar av särskild vikt. 
Motionen nämner bl.a. att Härnösand har utvecklat en dialogmodell som 
innebär olika former av god dialog inför upphandling vilket förväntas ge färre 
frågor under annonseringstiden. 

Svar 

Upphandlingsavdelningen är ansvarig över Landstinget Dalarnas 
anskaffningsprocess där upphandling är en del. Förfrågningsunderlaget 
fastställs innan annonsering av upphandlingen. Verksamheten deltar i 
utvärderingsprocessen av anbuden. När utvärderingen är avslutad fattas 
tilldelningsbeslut och kontraktsskrivning utförs. Att fatta tilldelningsbeslut 
och teckna avtal i landstingets namn regleras i landstingets 

\ 
Besöksadress 
Vasagatan 27 
Falun 

.~ ··.t•.tlJl.iilll' I 
Kontakt Handläggare 
023-490000 Valtanen Joel 490317 
Org.nr: 232100-0180 

joel.valtanen@ltdalarna.se 
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delegeringsbestämmelser, fastställda av landstingsstyrelsen 2014-11-10 § 
113. 

Enligt Landstingets reglemente § 34 har Arbetsutskottet ett särskilt ansvar 
för upphandlingsfrågor. Två gånger årligen kommer arbetsutskottet att ha 
särskilda dragningar och diskussioner kring upphandlingsfrågor. 

Upphandlingsavdelningen kommunicerar med ekonomidirektören om 
kommande upphandlingar innan ekonomidirektören kommunicerar 
ärendena vidare i budgetberedningen. I dagsläget så får landstingets 
politiker kännedom om nya upphandlingar via arbetsutskottet. 

Det är landstingets politiker som tar beslut om landstingets mål och policys 
och på vilket sätt organisationen ska styras. Upphandlingsavdelningen 
arbetar utifrån dessa politiskt tagna beslut och de riktlinjer som dragits upp 
och tar hänsyn till dessa i varje upphandlingsprocess som utförs. 

Upphandlingsavdelningen arbetar idag med olika former av extern dialog i 
upphandlingar. Dessa dialoger utförs på flera olika sätt genom exempelvis 
RFI (Request for information), extern remiss och 
leverantörsmöten/presentationer. Dialogformerna nyttjas vid strategiskt 
viktiga och stora affärer samt även vid de tillfällen landstinget upphandlar 
inom nya områden/marknader. 

Internt sker flertalet dialoger inför upphandlingar då verksamheten som 
äskat om investeringsmedel, efter godkänd investering ska fylla i ett 
upphandlingsuppdrag som innefattar frågor om behov utav 
"expertis/sakkunniga" till upphandlingen. Därefter bjuds samtliga berörda in 
till dialog inför arbetet med upphandlingen som vid flertalet tillfällen leder till 
någon form av dialog externt. 

LfU (Landstingsnätverket för upphandling) verkar för utveckling, samverkan 
och erfarenhetsutbyte inom upphandlingsområdet. LfU har flertalet så 
kallade produktråd inom olika områden och branscher i vilka landstingens 
upphandlare har många givande dialoger kring upphandlingar som utförts 
och ska utföras. Detta för att lära av varandra men också för att hitta 
upphandlingar som kan utföras tillsammans med andra landsting. 
Landstinget Dalarnas upphandlingsavdelning strävar efter att delta i så 
många produktråd som möjligt. 

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Det är viktigt att berörda verksamheter deltar vid framtagandet av 
kravspecifikationer. 
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2017-02-27 LD16/02194 

000212 

Samverkan med fackliga organisationer 
Motionssvar är inte föremål för facklig samverkan. 

Uppföljning 
Detta beslut behöver inte följas upp. 

Sida 

3 (3) 
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I<ristdemokraterna 

Vid viktiga upphandlingar - låt politiken vara delaktig! 

Landstinget Dalarna upphandlar varor, tjänster och entreprenader för cirka tre 
miljarder kronor årligen. Upphand li ngarna genomförs främst av landstingets centrala 
upphandlingsfunktion, Upphandlingsavdelningen och av Landstingsfastigheter. 

I Härnösand har man utvecklat en dialogmodell som innebär olika former av god dialog 
inför upphandling - vil ket förväntas ge färre frågor under annonseringstiden. Även 
uppföljning av upphandlingen, efter det att avtal tecknats, präglas av god dialog. 

Politiken har överlämnat upphandlingen nästan helt åt professionen i Landstinget 
Dalarna. Men ofta är det politikerna som får stå till svars för slutresultatet av 
upphandlingen dvs att invånarna klagar på "varan" som levereras. 

För att råda bot på ovan bör en arbetsmodell /-ordning arbetas fram för att öka de 
förtroendevaldas roll och ansvar inför upphandlingar av särskild vikt. 

Att Landstingsfullmäktige uppdrar till landstingsstyrelsen att finna en arbetsmodell/
ordning för att öka de förtroendevaldas roll och ansvar inför upphand lingar av särskiJd 

~~a~~ 
Birgitta Sacredeus, kd 
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OBS! PROTOKOLLET EJ JUSTERAT 

Landstingsfullmäktiges Bes/utsärenden 

§ 16 Svar på motion från Birgitta Sacredeus (KO): Vid viktiga 
upphandlingar - låt politike·n vara delaktig! 
Diarienummer LD16/02194 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Motionen är med vad som anförts besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Sida 1 (2) 

I en motion från Birgitta Sacredeus (KO) yrkas att landstingsfullmäktige 
uppdrar till landstingsstyrelsen att finna en arbetsmodell/-ordning för att öka 
de förtroendevaldas roll och ansvar inför upphandlingar av särskild vikt. 

Det är landstingets politiker som tar beslut om landstingets mål och policys 
och på vilket sätt organisationen ska styras. Upphandlingsavdelningen 
arbetar utifrån dessa politiskt tagna beslut och de riktlinjer som dragits upp 
och tar hänsyn till dessa i varje upphandlingsprocess som utförs. 
Upphandlingsavdelningen arbetar idag med olika former av dialog i 
upphandlingar, både externt och internt. · 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 16 A 
b) Motionen. Bilaga§ 16 B 

Yrkanden, proposition och beslutsgång 

Ulf Berg (M) yrkar med instämmande av Ingvar "Nille" Niilimaa (DSP) bifall 
till motionen. 

Utdrag exp 2017-02-
142017-02-13 

till 1. 
2. 
3. 

Vid protokollet: 

Eva Bergfeldt 

Bestyrkes i tjänsten 

[lntygarens namn] 
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Ordförande Gunnar Barke föreslår att proposition ställs på ordförandens 
förslag mot Ulf Bergs och Ingvar "Nille" Niilimaas bifallsyrkande till 
motionen, vilket landstingsstyrelsen godkänner. 

På proposition om bifall till ordförandens förslag eller bifall till Ulf Bergs och 
Ingvar "Nille" Niilimaas bifallsyrkande till motionen, finner ordföranden att 
landstingsstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag: Motionen är med 
vad som anförts besvarad. 

Protokollsanteckning 

Birgitta Sacredeus (KO) som inte tjänstgör reserverar sig mot beslutet. 


