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Nyhetsbrev från eSam
Det här nyhetsbrevet vänder sig till eSams
medlemsorganisationer. Det distribueras till dig som ingår i
något av eSams forum: styrgrupp, arbetsgrupp, expertgrupper
och referensgrupper. Du får gärna sprida det vidare till dem
du tror är intresserade av frågorna. Det kommer ut månadsvis,
eller oftare vid behov.
Filmade blixttal om innovation
Vill du få inspiration och få flera perspektiv på begreppet innovation? Titta på sju filmade
blixttal om innovation som eSam presenterar tillsammans med Vinnova. Filmerna är en del
i ett samarbete som eSam och Vinnova inlett för att undersöka hur man gemensamt kan
inspirera och stärka innovationskraften i offentlig sektor.
Sju blixttal om innovation

Rättsliga promemorior om eget utrymme och
inkommandetidpunkt
eSams juridiska expertgrupp har tagit fram promemorior om två begrepp – eget utrymme
respektive inkommandetidpunkt. I regeringens proposition om ny förvaltningslag och om
ändringar i lagen om offentlighet och sekretess gör regeringen uttalanden om dels eget
utrymme och dels om när en elektronisk handling ska anses inkommen enligt
förvaltningslagen.
eSams promemorior beskriver hur eSam tolkar regeringens uttalanden och kommer att
bilda underlag för fortsatt vägledningsarbete.
Juridiska expertgruppen om eget utrymme och inkommandetidpunkt
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Översiktskartan fördjupas och breddas
Revideringen av eSams översiktskarta över samverkande initiativ kommer att läggas upp på
ett delvis annorlunda sätt i år. Helhetsbilden inom det offentliga stärks i och med att SKL
och Inera deltar aktivt i arbetet. Under hösten genomförs sex workshops med fördjupande
teman som utgår från verksamhetsområdena i SKL:s handlingsplan och indelningen i
eSams översiktskarta. Inbjudningar har gått ut via arbetsgruppen och SKL.
Parallellt startar ett arbete inom eSams referensgrupp för arkitektur om hur översiktskartan
kan utvecklas vad gäller arbetssätt, verktyg och innehåll för att motsvara medlemmarnas
behov.

Satsningar inom informationsförsörjningsområdet
Regeringen har presenterat flera satsningar i budgetpropositionen kring
informationsförsörjning i allmänhet och informationsutbyte, grunddata och öppna data i
synnerhet. eSam fortsätter arbetet inom området utifrån förslagen i den rapport som togs
fram inom eSam i våras. Planeringen och aktiviteter inom området behöver särskilt följa
eventuella initiativ från regeringen under hösten.
Efter sommaren har eSams kansli bland annat samordnat en gemensam planering med de
färdledande myndigheter som har särskilda uppdrag kring grunddata - Skatteverket,
Bolagsverket, Lantmäteriet, Transportstyrelsen och Naturvårdsverket.
Inom öppna data har ett arbete genomförts för att inventera regeringsuppdrag och
analysera rapporter inom området på en övergripande nivå för att skapa överblick och
föreslå fortsatta åtgärder.

Expertområdet säkerhet tar form
Expertgruppen för säkerhet som inrättades vid årsskiftet som en temporär gruppering har
nu permanentats. En referensgrupp håller på att bemannas med en representant per
medlem.
I den rapport som expertgruppen för säkerhet tog fram i våras identifierades
säkerhetskultur och riskbedömningar som några av de mest prioriterade frågorna.
Expertgruppen arbetar därför bland annat med att ta fram ett underlag för fortsatta
diskussioner om säkerhetskultur hos medlemmarna.
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Expertgruppen har också börjat se över om det finns behov av att komplettera eSams
vägledningar ur ett säkerhetsperspektiv och gruppen diskuterar hur en eventuell inventering
hos medlemmarna om hur säkerhetsarbetet är organiserat och resurssatt skulle kunna
genomföras.
Expertgruppen har även inlett en dialog med nätverk för säkerhetsfrågor i kommuner och
landsting.

Regeringen vill inrätta en ny digitaliseringsmyndighet
Den nya myndigheten för digitaliseringsfrågor som regeringen aviserat i
budgetpropositionen ska inrättas under nästa år, preliminärt från den 1 september. Nästa
steg är att inrätta en organisationskommitté för genomförandet av den nya myndigheten.
Kommittén ska finnas på plats senast vid årsskiftet.
Andra satsningar i budgetpropositionen inom digitaliseringsområdet är stärkt styrning och
samordning av informationsförsörjning och ökade medel för att främja öppna data.
Regeringen vill inrätta en digitaliseringsmyndighet
Stora satsningar på digitalisering av den offentliga sektorn i höstbudgeten
E-legitimationsnämndens uppdrag förs över till en ny samlad digitaliseringsmyndighet

Styrgruppsmöte 5 – 6 oktober
Vid styrgruppsmötet den 5 – 6 oktober kommer företrädare för Finansdepartementet att
berätta om budgetpropositionen för 2018 och regeringens satsningar inom
digitaliseringsområdet. Styrgruppen kommer att diskutera eSams strategiska inriktning men
också få aktuell status och information om alla de aktiviteter som pågår runt om i
verksamheten. En del av mötet kommer att vara gemensamt med expertgruppen för
digitala investeringar.

Efterlevandeguiden är finalist i inUse Award 2017
Efterlevandeguiden är en av 11 finalister i inUse Award som lyfter fram goda exempel och
belönar de bästa svenska användarupplevelserna.
I motiveringen beskrivs Efterlevandeguiden som ”empatisk, insiktsfull och samstämd hjälp
från flera myndigheter, i en svår situation som drabbar så gott som alla”. Vinnaren utses
den 5 oktober.
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InUse Awards 2017
Läs om Efterlevandeguiden

Lantmäteriets utvecklingsdirektör nominerad till årets CIO
Anna Eriksson, utvecklingsdirektör och CIO på Lantmäteriet, har nominerats som en av
fem finalister till årets CIO. Anna ingår i eSams arbetsgrupp. Vinnaren utses den 18
december på CIO Awards.
CIO Awards 2017

Nytt om namn
Viktoria Hagelstedt ersätter Hans Söderlund som CSNs representant i arbetsgruppen.
Viktoria fortsätter som representant för CSN i expertgruppen för arkitektur men slutar i
referensgruppen.
Walter Thyselius ersätter Peter Baggesen som Polisens representant i expertgruppen för
säkerhet. Det har också tillkommit två nya deltagare i säkerhetsgruppen, Stephen Dorch
från eHälsomyndigheten och Jeanna Thorslund från SKL.

Aktiviteter i eSam närmaste tiden










3 oktober: Expertgrupp Arkitektur
3 oktober: Expertgrupp Säkerhet
5-6 oktober: Styrgruppsmöte
17 oktober: Expertgrupp Säkerhet
18 oktober: Workshop översiktskartan, Tema Demokrati och delaktighet, samhälle
19 oktober: Workshop översiktskartan, Tema Integration, migration, arbete
26 oktober: Expertgrupp Juridik
24 oktober: Workshop översiktskartan, Tema Vård och omsorg, hälsa, familj
30 oktober: Workshop översiktskartan, Tema Ekonomi och styrning

Aktiviteter utanför eSam närmaste tiden



10 oktober: ESV-dagen
11-12 oktober: E-förvaltningsdagarna
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11 oktober: DigiSam Toppledarforum
16 – 20 oktober: Sundsvall 42
25 oktober: Digitala Strategidagen

Läs mer
Läs mer på esamverka.se och prenumerera på eSams nyheter via RSS. Nyhetsbrevet
publiceras också på esamverka.se.
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