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Till kommundirektör/kommunchef och ansvarig för digitaliseringsfrågor

Välkommen att skrota faxen genom att stödja projektet

Säker digital kommunikation
Inera bjuder härmed in landets kommuner att stödja projektet Säker digital
kommunikation och dess kommande förvaltning genom att teckna bifogade
avsiktsförklaring för medfinansiering från år 2020 och framåt. Priset räknas fram utifrån
kommunens storlek och en indikation framgår av avsiktsförklaringen.
Projektet Säker digital kommunikation har pågått sedan hösten 2017 och syftar till att utveckla
infrastruktur och standarder för säkert och effektivt utbyte av ostrukturerad, digital information.
Ingen organisation i den svenska välfärden ska längre behöva skicka känslig information via
fax, brev eller e-post. Lösningen gäller för kommuner, regioner och myndigheter och avsikten är
att privata utförare och på sikt även invånare ska omfattas.
Projektets kostnader har hittills finansierats av de ingående parterna regioner, myndigheter och
kommuner med en tredjedel per gruppering. Dock har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
via Inera hanterat finansieringen för kommunernas räkning under de första två åren. Projektet
närmar sig nu skarpa leveranser och det är dags för kommunerna att börja medfinansiera sin del.
Bifogade avsiktsförklaring syftar till att säkerställa att landets kommuner kommer att använda
lösningen och accepterar den avgift som lösningen innebär.
Läs mer om projektet Säker digital kommunikation på https://www.inera.se/projekt/sakerdigital-kommunikation/ och i bifogade avsiktsförklaring.

Vad är Inera?
Inera är ett offentligägt bolag som hittills haft uppdraget att digitalisera hälso- och sjukvården i
Sverige. 1177 Vårdguiden, Nationell patientöversikt och Pascal är exempel på tjänster som
Inera tillhandahåller, liksom infrastrukturtjänster som SITHS identifieringstjänst och HSA
katalogtjänst. Ett av Ineras kärnuppdrag är att utgöra ett nationellt center för standardiserad
informationshantering över organisationsgränser genom gemensamma lösningar för it-arkitektur
och infrastruktur. Sedan en tid är SKR och landets kommuner aktieägare i Inera AB, utöver
regionerna. Syftet med att bredda ägandet av Inera är att utöka bolagets uppdrag till att stödja
digitalisering av kommunernas verksamheter, som skolan, socialtjänsten och
samhällsbyggnadsområdet.
Läs mer om Inera på www.inera.se.

Ineras finansieringsmodell
Inera har inga anslag eller grundfinansiering utan är helt och hållet intäktsfinansierat genom
ägarnas finansiering av de projekt och tjänster som Inera tillhandahåller. Efterfrågan på Ineras
tjänster och ägarnas betalningsvilja säkras vanligtvis genom intresseanmälningar och
avsiktsförklaringar. Avsiktsförklaringar ska betraktas som bindande handlingar som i praktiken
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är en beställning till Inera. Ju fler av ägarna som förbinder sig att finansiera en insats desto lägre
blir priset för utveckling och förvaltning av den aktuella tjänsten. Om avsiktsförklaringar
tecknas av så få ägare att tillräcklig betalningsvilja inte bedöms föreligga kommer Inera inte att
fullfölja insatsen ifråga. För de ägare som inte tecknar avsiktsförklaring men vill använda den
färdiga tjänsten i ett senare skede, räknas priset oftast upp i jämförelse med dem som finansierat
utvecklingen från början. Syftet är att det inte ska vara någon fördel för en ägare som avvaktar
med att finansiera ett utvecklingsprojekt, jämfört med dem som var med från början, utan de
ekonomiska förutsättningarna ska vara lika för alla.
Intresseanmälningar och avsiktsförklaringar skickas till kommundirektören via kommunens
registrator och för kännedom till Ineras programråd. Programrådet är Ineras primära forum för
prioritering, förankring och råd i strategiska vägvalsfrågor.
Läs mer om Ineras programråd på https://www.inera.se/om-inera/uppdrag/programrad/.

Ineras samlade erbjudande till kommunerna
Efter att ha genomfört inventeringar och dialog med kommunerna samt med SKR och
systerbolaget SKL Kommentus har Inera arbetat fram en första inriktning för ett samlat
erbjudande till landets kommuner. Inriktningen omfattar insatser på kort och lång sikt och har
framför allt fokus på gemensam infrastruktur men även kommunernas möjligheter att använda
1177 Vårdguiden. Förhoppningen är att kommunerna genom att acceptera erbjudandet lättare
ska kunna ta ställning till kommande intresseanmälningar och avsiktsförklaringar då
sammanhanget och den långsiktiga strategin blir mer tydlig. Ineras styrelse har fått en
genomgång av inriktningen i erbjudandet och en principiell diskussion ska föras kring lämplig
finansieringsmodell, under ledning av SKR.
Följ Ineras arbete för kommunerna på https://www.inera.se/om-inera/Kommuner/ eller
prenumerera på Ineras nyhetsbrev Aktuellt från Inera på
https://www.inera.se/kundservice/formular/prenumerationer/formular-prenumerationnyhetsbrev/.
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