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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Datum:
2021-04-06

§ 106
Val av ombud t ill ägarråd i Inera AB 2021
KSN-2021-00475
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att utse kommunstyrelsens 1:e vice ordförande till ombud för ägarråd i Inera
AB den 12 maj 2021, samt
2. att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att fatta beslut om instruktion
för röstning till Uppsala kommuns ombud på Ineras ägarråd 2021.
Sammanfattning
Inera ägs av SKL Företag, landsting, regioner och kommuner. Genom att erbjuda
kompetens inom digitalisering stödjer Inera ägarnas verksamhetsutveckling. Inera
koordinerar och utvecklar gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare,
medarbetare och beslutsfattare.
Den 12 maj arrangerar SKL Företag ägarråd för Inera AB. Ägarrådet fastställer
ägardirektiv, styrelse, verksamhetsinriktning och rambudget. Det som beslutas på
ägarrådet den 12 maj ska också sedan bekräftas på Ineras årsstämma den 18 juni.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 17 mars 2021
Yrkande
Erik Pelling (S) yrkar:
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att fatta beslut om instruktion för röstning
till Uppsala kommuns ombud på Ineras ägarråd 2021.
Beslutsgång
Ordförande ställer först föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ordförande ställer därefter Erik Pellings (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner att
arbetsutskottet bifaller detsamma.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunledningskontoret
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen

Datum:
2021-03-17

Diarienummer:
KSN-2021-00475

Handläggare:
Christian Dahlmann

Val av ombud till ägarråd i Inera AB 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att utse kommunstyrelsens 1:e vice ordförande till ombud för ägarråd i Inera
AB den 12 maj 2021.

Ärendet
Inera ägs av SKL Företag, landsting, regioner och kommuner. Genom att erbjuda
kompetens inom digitalisering stödjer Inera ägarnas verksamhetsutveckling. Inera
koordinerar och utvecklar gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare,
medarbetare och beslutsfattare.
Den 12 maj arrangerar SKL Företag ägarråd för Inera AB. Ägarrådet fastställer
ägardirektiv, styrelse, verksamhetsinriktning och rambudget. Det som beslutas på
ägarrådet den 12 maj ska också sedan bekräftas på Ineras årsstämma den 18 juni.
Beredning
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Näringslivs- barn- och
jämställdhetsperspektiven bedöms inte som relevanta i ärendet.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt i föreliggande ärende.
Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse daterad 17 mars 2021

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se
Clickortapheretoentertext.Clickortapheretoentertext.
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