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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2017/194

§ 32 Utse representant i programrådet Inera
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Avstå från att nominera representant till Ineras programråd utan ska istället påverka
genom att ta del av minnesanteckningar och dialog med de representanter som utses för
Skåne län.

Ärendebeskrivning
Inera är landstingens och regionernas gemensamma e-hälsobolag, och utvecklar tjänster
som exempelvis 1177 Vårdguiden, Vårdhandboken, Nationell patientöversikt och Pascal.
Inera har inrättat ett nationellt programråd som fungerar som ett advisory board och ger
stöd til Ineras styrelseberedning. Sveriges kommuner lämnas möjlighet att nominera
representanter till programrådet. Skåne län har rätt att till två platser varav en plats
troligen kommer bemannas av Malmö stad.
Kommunledningskontoret rekommenderar att Höörs kommun inte nominerar till
programrådet. Med följande motiv:
Programrådet sammanträder åtta gånger om året i Stockholm. Det innebär minst 64
timmars arbetstid exklusive resor och eventuellt boende i Stockholm.
Representanterna i programrådet har även rollen att informera om Ineras beslut till övriga
kommuner i länet. Det kan innebära att ytterligare resurser behöver läggas på
förankringsarbete. Länets representation; Skåne län har att utse två representanter.
Kommunförbundet Skåne har indikerat att Malmö Stad troligen blir en, därutöver har de
fått in fyra nomineringar. Kommunledningskansliet anser att en mindre kommun bör vara
med i programrådet men att representanten bör komma från en kommun med annat
geografiskt läge då Höörs kommun ligger nära Malmö Stad.
Självklart är det viktigt att Höörs kommun engagerar sig i Inera, både som ägare och
kund. Inera hanterar viktiga frågor för att få tillstånd ett bra samspel till medborgarna i
hälsofrågor. Men kommunledningskontoret bedömer att kommunens resurser ger bäst
nytta om socialtjänst har kontinuerlig dialog med representanterna i programrådet i
ställetför att själv arbeta i programrådet.
Önskar kommunstyrelsen nominera en representant till programrådet föreslås Lone
Mathiasson, systemförvaltare/IT-samordnare med motivet att hon har djupa kunskaper i
systemförvaltning och socialtjänstens behov av systemstöd. Socialtjänstens budget är
däremot begränsad för att bistå med omfattande resor till Stockholm varför skypemöten i
så fall rekommenderas och kommunledningskontoret får vara beredd att bistå med
personella resurser för att förbereda och efterarbeta mötena.

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida

2018-02-13

2 (2)

KOMMUNSTYRELSEN

Beslutsunderlag
1. Inbjudan utse kommunal representant till Ineras programråd.pdf
2. Tjänsteskrivelse nominering till Ineras programråd.docx
3. Beslut Inera missiv kommun.docx
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-01-23 (2018-01-23 KSAU §14).doc
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