
Ineras kommunuppdrag

Ineras ägarråd 2 maj 2022



Uppdrag från ägarråd
• På Ineras ägarråd i maj 2021 fastställdes ett uppdrag ”där SKR 

tillsammans med kommunerna och i nära dialog med Inera ska ta fram 

principer för behovsfångst, beredning, prioritering, 

förankring, finansiering av verksamhet inom Inera riktad gentemot 

kommunerna”

• Därmed startade ett arbete som syftade till att under hösten 2021 

tydliggöra

- Förslag på nämnda principer samt gemensam samverkansprocess 

där kommuner som ägare, SKR, SKR Företag, Inera och Adda är 

aktörer

- Information om vad som ingår i Ineras kommunerbjudande 

samt hur det levereras och debiteras

- Information om kontinuerlig kunddialog, uppföljning och 

vidareutveckling mellan Inera och dess kunder framöver



Arbetet under året

SKR och Inera har haft en gemensam arbetsgrupp under året 

för att tillsammans med kommunerna genomföra uppdraget 

från ägarrådet. Kommunerna har involverats genom:

• Länsvisa dialogmöten med alla kommuner.

- Deltagare från SKR och Inera: Lena Dahl, Patrik Sundström, Peter 

Arrhenius, Maria Ehrndal

• Kommunala beredningsgruppen 

- Utsåg arbetsutskott som arbetade fram principer för finansiering och 

prissättning 

• Kommunala beredningsgruppen + CIO-gruppen 

- Remissinstans för samverkansprinciper och samverkansforum

- Remissinstans Ineras uppdaterade ramverk



Summering

• Ineras ramverk för samverkan, beredning och 

prioritering, uppdaterat utifrån genomfört arbete

• Samverkansprinciper & samverkansformer 

framtagna – kompletterar ägaröverenskommelsen 

för kommunerna

• Kommunalt programråd återetablerat, första mötet 

23 februari

• Kundplan för kommunerna 2022 – 2024 framtagen

• Genomfört NKI för kommunerna

• Ökat fokus på kunddialog



Kommunsamverkan
Utgångspunkter för finansiering

• All utveckling Inera gör kräver finansiering, d.v.s. bolaget har inget eget 
kapital att riska med

• Finansiering för nyutveckling kan ske antingen genom att staten 
tillskjuter kapital eller genom att kommuner/regioner gör det

• Om staten finansierar utveckling så innebär det inget långsiktigt 
åtagande för fortsatt förvaltning för kommuner. Ett sådant åtagande 
förutsätter alltid beredning och beslut i respektive kommun (se 
grundprincipen ovan)

Principer för prissättning

• Ineras prissättning ska vara rättvisande, transparent och så långt 
möjligt baseras på faktiskt nyttjande, samt utgå från kostnadsdrivarna 
för de enskilda tjänsterna.

• I vissa fall kan det vara aktuellt att kombinera nyttjande med en 
invånarbaserad ersättningsdel, givet att antalet invånare är en 
kostnadsdrivare.

• Utgångspunkten vid prissättning ska vara självkostnad med beaktande 
av hela livscykeln. 

Principer för beslut om ny- eller vidareutveckling av tjänst

• För att Inera ska gå vidare i en ny- eller vidareutveckling av en tjänst 
krävs att ett tillräckligt stort antal kommuner förklarat sin avsikt att 
långsiktigt finansiera tjänsten.

• Hur stor andel av landets kommuner (eller andel av invånarantalet) 
som måste teckna en avsiktsförklaring behöver fortsatt utvärderas och 
beslutas om i samband med beredning, bl.a. beroende på vilken typ av 
tjänst det rör sig om



Kommuner – uppdaterat ramverk



Kommunernas gemensamma arbete med Inera - status


