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Kommunstyrelsen

Avsiktsförklaring om deltagande i projekt Säker Digital Kommunikation
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta:
2. Höörs kommun lämnar härmed en avsiktsförklaring till att vår kommun kommer
att medfinansiera projektet 2020 och förvaltningen 2021–2023 av Säker digital
kommunikation.
3. 2020 finansieras deltagandet genom ianspråktagande av Kommunstyrelsens konto
till förfogande. Kostnaden beräknas till 18 500 kr. Åren 2021-2023 ska kostnaden
ingå i ordinarie budget.
4. Höörs kommun önskar genomföra tekniska pilottester 2020.
5. Avsiktsförklaringen ska undertecknas av Kommundirektören.

Ärendebeskrivning
Detta är en avsiktsförklaring från Inera gällande finansiering av genomförande och
förvaltning för projektet Säker digital kommunikation (SDK). SDK är ett arbete som ska ge
kommuner, regioner och myndigheter grundläggande förutsättningar för säkert utbyte av
ostrukturerad information mellan varandra.
SDK är ett samarbete mellan Sveriges kommuner, regioner och myndigheter som har
pågått sedan 2017. Syftet med SDK är att de offentligt finansierade verksamheterna i
Sverige ska kunna ersätta fax och brev med digital kommunikation. Syftet är även att
SDK på sikt ska fungera för digital kommunikation med invånare tillsammans med andra
digitala lösningar. För exempel på avsedd användning med SDK, se bilaga ”Avsedd
användning för Säker digital kommunikation (SDK)”.
Höörs kommun har behov av och länge eftersökt ett sätt för säker digital kommunikation.
Inom Unikomsamarbetet har diskuterats möjligheterna projektet ger och
beställarfunktionerna vill delta i tekniska pilottester.
Kostnaden för deltagande är 1.08 kr per medborgare dvs. 18 500 kr under 2020 med
gällande befolkningsprognos. Projektet ska pågå i 4 år och kostnaden blir då totalt knappt
80 000 kr. På sikt kan detta ge säkrare kommunikation, minska enkelt administrativt
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arbete och minska kostnader för porto och kuvert m.m. samt ge miljövinster i form av
minskad transport och pappersförbrukning.
Alternativet är att ansluta senare, då kommer samma avgifter betalas i efterhand. Om
projektet inte får tillräcklig anslutning kommer det inte att genomföras, risken för detta får
dock anses som måttlig då de omtalade tjänsterna är efterlängtade. Ett annat alternativ är
att hitta andra alternativ, det finns dock inga tillgängliga idag, eller fortsätta med den
manuella hanteringen.
Tjänsteskrivelsen har upprättats i samarbete med Kommundirektören, IT-strategen och
Ekonomichefen.

Gunilla D Skog
Kanslichef

Beslutsunderlag
TjänsteskrivelseavsiktsförklaringDigitalKommunikation
Avsiktsförklaring Säker digital kommunikation
Bilaga Avsedd användning
Inbjudan webbseminarium Sa

