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Nyhetsbrev från eSams kansli
Det här nyhetsbrevet vänder sig till dig som ingår i något av eSams forum: styrgrupp,
arbetsgrupp, expertgrupper eller referensgrupper. Du får gärna sprida det vidare inom din
organisation till dem du tror är intresserad av frågorna. Det kommer ut månadsvis, eller oftare vid
behov.

Tilläggsdirektiv till Utredningen om effektiv styrning av nationella
digitala tjänster

Regeringen har beslutat om ett tilläggsdirektiv till Utredningen om effektiv styrning av nationella
digitala tjänster i en samverkande förvaltning. Utredaren ges nu i uppdrag att analysera hur
digitaliseringen i den offentliga sektorn kan stärkas genom att, inom ramen för den befintliga
myndighetsstrukturen, samla ansvaret för dessa frågor till en myndighet. Denna del av uppdraget
ska redovisas senast den 15 mars 2017.
Utredaren ges vidare i uppdrag att lämna förslag till en reglering om att lämpliga statliga och
kommunala myndigheter ska ha en skyldighet att ansluta sig till tjänsten Mina meddelanden.
Utredningstiden förlängs till senast den 31 december 2017, med undantag enligt ovan. Läs mer på
regeringens hemsida: http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2016/11/dir.201697/

Utredning om rättsliga förutsättningar för digital samverkan

Regeringen har också beslutat ge en särskild utredare i uppdrag att kartlägga och analysera i vilken
utsträckning det förekommer lagstiftning som i onödan försvårar digital utveckling och
samverkan inom den offentliga förvaltningen. Utredaren ska lämna förslag till
författningsändringar som bedöms ha störst potential att stödja den fortsatta digitaliseringen av
den offentliga förvaltningen.
Utredaren ska bland annat beakta behovet av skydd av den personliga integriteten samt behovet
av informationssäkerhet och rättssäkerhet. Sådan lagstiftning som i onödan försvårar digitalt
informationsutbyte inom den offentliga förvaltningen ska särskilt analyseras.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2018.
Läs mer på regeringens hemsida:
http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2016/11/dir.-201698/
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Expertgrupp om säkerhet utreds

På uppdrag av styrgruppen har arbetsgruppen utrett om eSam bör inrätta en expertgrupp med
fokus på säkerhetsfrågor. Gruppens förslag kommer att presenteras vid styrgruppsmötet den 1
december.

Översyn av arbetsformer och nivåer i medlemskap.

Arbetsgruppen har styrgruppens uppdrag att se över arbetsgruppens arbetsformer och arbetssätt.
Detta mot bakgrund av att eSam får fler medlemmar och befintliga forum börjar bli för stora för
att vara effektiva. Ett annat uppdrag arbetsgruppen har är att se över om olika nivåer i
medlemskap i eSam skulle kunna vara ändamålsenligt, utifrån t.ex. behov eller möjlighet till
engagemang. Vid styrgruppsmötet den 1 december kommer status i dessa arbeten att presenteras.

Intresserad av en Utlandsguide?

Pensionsmyndigheten undersöker nu intresset hos andra myndigheter för att samverka i ett
projekt kring en Utlandsguide. Tanken är att projektet ska ta fram ett stöd för personer i
livshändelserna ”Att flytta ifrån Sverige” och ”Att flytta till Sverige” (med avgränsningen att det
inte riktar sig mot asylsökande). En förfrågan har gått ut till eSams arbetsgrupp med sista
svarsdag den 9 december. Kontaktperson på Pensionsmyndigheten är Anna Werius
(anna.werius@pensionsmyndigheten.se, 0722 - 10 24 67).

Gemensamt arbete med översiktskartan

Den 22 november träffades representanter för respektive medlemsorganisation för ett första
arbete med att uppdatera eSams översiktskarta. Inför mötet hade alla uppmanats att lämna in
underlag om samverkansinitiativ som den egna myndigheten driver eller som man skulle önska
framöver. Under dagen gjordes också ett arbete om syfte, arbetssätt och utformning av
översiktskartan. Arbetet med uppdateringen fortsätter utifrån resultatet vid workshopen. Nästa
samlade workshop kommer att genomföras den 2 februari 2017.

Vägledning om e-leg och underskrifter
Den rättsliga expertgruppens arbete med vägledningen om e-legitimation och elektroniska
underskrifter har kommit långt. Arbetet har presenterats för eSams rättsliga referensgrupp, och
förankring sker nu med såväl interna som externa aktörer, särskilt med E-legitimationsnämnden
men även med Riksarkivet och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Vägledningen kommer att skickas ut på remiss till eSams medlemmar innan den beslutas av
styrgruppen, prel. i början av 2017.
Syftet med vägledningen är att ge en helhetsbild över området och att ge myndigheter stöd i att
anpassa sin e-förvaltning till juridiska krav. E-legitimationer och elektroniska underskrifter är ett
centralt område för myndigheternas digitalisering.

Nyhetsbrev

2016-11-29

Gemensamt möte med rättsliga expert- och referensgruppen

Många intressanta frågor var på agendan när eSams rättsliga expertgrupp och referensgrupp
träffades den 17 november. Bland annat berättade Nils Fjelkegård om aktuella frågor från
enheten för digital förvaltning på Finansdepartementet och Johan Bålman från eSams kansli och
Per Furberg från den rättsliga expertgruppen presenterade arbetet med vägledningen om e-leg
och underskrifter (se punkten ovan). Flera myndigheter delade med sig av erfarenheter i pågående
arbeten, bland annat Pensionsmyndigheten som berättade om sitt arbete med att använda digital
teknik för att spela in kundsamtal, och Bolagsverket som presenterade sin sammansatta bastjänst
Grundläggande uppgifter. Den är en tillämpning av Eget utrymme och tjänsten för ekonomiskt
bistånd.

Ny deltagare i rättsliga expertgruppen

eSams rättsliga expertgrupp utökas med ytterligare en ledamot, Sara Markstedt. Hon arbetar inom
Polisen. Innan dess har hon arbetat på Justitiedepartementet då hon under en tid deltog i Edelegationens rättsliga expertgrupp.

Kommunikationsstrategi för Mina meddelanden

Anslutningen till Mina Meddelanden går för långsamt. Därför har styrgruppen för Mina
Meddelanden beställt en ny kommunikationsstrategi. Syftet är att få fler medborgare och företag
att välja en säker digital brevlåda för att ta emot post från myndigheter.
Strategin ska beslutas i början av nästa år. En av rekommendationerna i den nya strategin
kommer att vara att utnyttja naturliga tillfällen till att lansera och marknadsföra säker digital
myndighetspost. Redan i början av nästa år finns sådana tillfällen för Pensionsmyndigheten och
Skatteverket. Pensionsmyndigheten skickar från 2017 det orangea kuvertet digitalt till alla som är
anslutna. För Skatteverkets räkning handlar det om att den som är ansluten kommer att få sin
deklaration digitalt redan i början av mars. Om hen sedan deklarerar elektroniskt före sista mars
och inte gör några ändringar eller har någon bilaga till deklarationen kommer eventuell
skatteåterbäring redan till påsk.
I kommunikationsstrategin föreslås kampanjer kring dessa två nyheter, med tydliga budskap om
nyttan för användarna att får sin post digitalt.

E-legitimationsdagen hålls den 1 februari

Anmälan är öppen till E-legitimationsdagen 2017. Fokus är digital infrastruktur och frågor som
rör e-legitimering och e-underskrift i samhällets digitala tjänster, både nationellt och över
landsgränsen. Dagen hålls den 1 februari 2017.

Välkommen att nominera till Guldlänken 2017

Nu är det dags att nominera till Guldlänken 2017. I år premieras mod i innovativ förändring. En
jury utser ett antal semifinalister. Tre finalister får sedan utrymme i programmet för konferensen
Offentliga Rummet i slutet av maj där också vinnaren utses. Läs mer på www.guldlanken.se samt
www.offentligarummet.se
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Nästa nyhetsbrev

Nästa nyhetsbrev kommer innan jul.
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