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Nyhetsbrev från eSam
Det här nyhetsbrevet vänder sig till eSamverkansprogrammets (eSams) medlemsorganisationer. Det
distribueras till dig som ingår i något av våra forum. Du
får gärna sprida det vidare till andra som du tror är
intresserade av frågorna. Det kommer ut månadsvis,
eller oftare vid behov.
Planering pågår för 2019 - 2020
eSams kansli förbereder ett förslag till verksamhetsplan för kommande
verksamhetsår, juli 2020 till juni 2021. Planen utgår från inriktningar,
organisation och roller för eSam som styrgruppen beslutade om i januari 2019.
Under våren har eSam börjat etablera ett nytt utvecklingsforum som ska bidra
till ökad kraft i gemensamma utvecklingsinitiativ. Samtidigt har grupperingarna
inom juridik, säkerhet, arkitektur och kommunikation fortsatt det
förutsättningsskapande och pådrivande arbetet.
Alla dessa områden bidrar till innehållet i verksamhetsplanen som kommer att
beskriva inriktningar och prioriteringar för verksamheten från och med hösten
2019. Förslaget processas med eSams samordningsgrupp. Verksamhetsplanen
ska beslutas av eSams styrgrupp den 26 juni.
Parallellt arbetar det nya utvecklingsforumet med en gemensam målbild för
utvecklingen och tar fram en separat utvecklingsplan.
Översynen av vägledningen för outsourcing och sekretess
Den juridiska expertgruppen har börjat se över vägledningen för outsourcing
och sekretess. Den behöver uppdateras av flera skäl, bland annat på grund av
ny lagstiftning i centrala delar. Vägledningen kommer att kompletteras med ett
avsnitt om röjandeproblematiken så att det rättsliga uttalandet från
expertgruppen 2015 och det från 2018 hänger ihop. Vidare kommer
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vägledningen dels innehålla en orientering om författningar kring
informationssäkerhet och dels ett avsnitt om it-avtal.
Slutrapport i uppdraget om säker tillgång till grunddata
Uppdraget Säker och effektiv tillgång till grunddata har lämnat sin slutrapport
till regeringen. Bolagsverket, Lantmäteriet och Skatteverket fick under våren
2018 i uppdrag att - tillsammans med DIGG som samordnande myndighet analysera och ta fram förslag på gemensamma riktlinjer för grunddata.
För att tydliggöra ansvaret för och öka standardiseringen av grunddata föreslås
att ett nationellt ramverk för grunddata etableras, dessutom föreslås att
grunddatadomäner etableras för, i ett första steg, företag, person och
fastighetsinformation och geografisk information.
Läs mer och ta del av rapporten hos DIGG
Slutrapport i uppdraget Smartare samhällsbyggnadsprocess
Lantmäteriet har lämnat sin slutrapport till regeringen i uppdraget Smartare
samhällsbyggnadsprocess. Uppdrag var att verka för en smartare
samhällsbyggnadsprocess, redovisa lösningar, kostnader och en
genomförandeplan för hur geodata bör utvecklas för att möjliggöra ett
nationellt tillgängliggörande.
Ta del av rapporten hos Lantmäteriet
Uppdraget om informationsutbyte slutredovisas i augusti
Uppdraget Säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte är inne i sitt
slutskede. Senast den 15 augusti ska uppdraget slutredovisas. Det är
Bolagsverket, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan,
Lantmäteriet och Skatteverket som fått uppdraget tillsammans med DIGG
som samordnat uppdraget.
Nytt uppdrag om öppna data, datadriven innovation och
artificiell intelligens
Den 2 maj fick DIGG ett regeringsuppdrag att öka den offentliga
förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppna data samt bedriva öppen och
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datadriven innovation. I uppdraget ingår också att främja den offentliga
förvaltningens förmåga att använda artificiell intelligens. Särskilt fokus ska
läggas på säkerhet, inklusive god informationssäkerhet, sekretess och
integritetsskydd.
DIGG ska rapportera underlaget för artificiell intelligens senast den 31
december 2019 samt lämna en delrapport med handlingsplan för offentliga
öppna data senast den 31 mars 2020.
Läs mer om uppdraget
Projektet Säker digital kommunikation genomför piloter
Flera av eSams medlemmar ingår i projektet Säker digital kommunikation
(SDK) som drivs av Inera. Under hösten kommer projektet genomföra
tekniska piloter för att testa en gemensam adressbok, testbädd och testklient
som tas fram i samverkan med DIGG och pilotaktörerna. Pilotverksamheten
genomförs inom olika områden av informationsutbyten såsom
arbetsmarknadsområdet (mellan Skövde kommun och Arbetsförmedlingen),
socialjour (mellan ett antal stockholmskommuner) samt vård och omsorg
(mellan några kommuner och regioner). På Offentliga rummet, i Västerås den
11 juni, delar Arbetsförmedlingen, Skövde kommun och Region Värmland
med sig av sina erfarenheter kring vad det innebär att ansluta till SDK, vilken
nytta det ger samt hur man vill använda säkert meddelandeutbyte via SDK.
Läs mer om seminariet
Läs mer om projektet
Lyssna till eSams jurister om ny vägledning för myndigheters
interna informationshantering
Hör Johan Bålman och Per Furberg från eSams juridiska expertgrupp som
håller ett seminarium på konferensen Offentliga rummet den 11 juni om en
helt ny vägledning som tagits fram inom eSam. Vägledningen syftar till en
fullskalig digitalisering av en myndighets informationshantering och fungerar
som en bro mellan teknik och juridik. För att den ska bli så konkret och
pedagogisk som möjligt ställs och besvaras 24 frågor som är viktiga för såväl
verksamhetsutvecklaren som för juristen.
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Läs mer om seminariet Ny vägledning för digitalisering av myndighetens
informationshantering
Vägledningen kommer att beslutas formellt av eSams styrgrupp den 26 juni,
därefter publiceras den på eSams webb, esamverka.se.
Läs mer om hur du möter eSam på offentliga rummet
Läs mer om de seminarier som har koppling till eSams medlemmar och frågor
på konferensen Offentliga rummet. Det gäller bland annat seminariet Principer
för digital samverkan där Mikael Österlund från eSams kansli är en av de
medverkande. Han berättar om Svenskt ramverk för digital samverkan som
tagits fram inom eSam. Ett annat seminarium har titeln Grundläggande itsäkerhetsåtgärder, säkerhetsskyddslagen och KLASSA. Här deltar Carl Önne
från MSB och Markus Ekbäck, Sveriges kommuner och landsting, som båda
ingår i eSams expertgrupp för säkerhet.
Möt eSam på offentliga rummet
Aktiviteter i eSam närmaste tiden






14 juni: Utvecklingsforum
18 juni: Expertgrupp juridik
18 juni: Expertgrupp säkerhet
19 juni: Sakområdesgrupp arkitektur
26 juni: Styrgrupp

Externa arrangemang


11 – 12 juni: Konferensen Offentliga rummet 2019 i Västerås

Läs mer
Läs mer på www.esamverka.se och följ oss på Linkedin:
eSamverkansprogrammet (eSam). Nyhetsbrevet publiceras också på
esamverka.se.
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