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Nyhetsbrev från eSams kansli
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 inom din organisation till dem du
tror är intresserade av frågorna. Det kommer ut månadsvis, eller oftare vid behov.

Skolverket ny medlem
Nu är det klart att Skolverket blir medlem i eSam från årsskiftet. De blir vår 21:a
medlem och därmed tillkommer ett nytt och viktigt samverkansområde.
- Det är viktigt att få med ett så centralt område för vårt samhälle som skolan och
utbildningsområdet. Här finns stor potential att utveckla digitala tjänster i samverkan
och därmed att förenkla och effektivisera för medborgare, skolor och kommuner,
säger Katrin Westling Palm, ordförande i eSam och generaldirektör för
Pensionsmyndigheten.

Behovsanalyser inom området informationsförsörjning

Fem fördjupade behovsanalyser inom området informationsförsörjning har
genomförts under hösten. Resultat och förslag till fortsatt arbete presenterades för
styrgruppen den 1 december.
Stabil och utökad tillgång till personinformation
Skatteverket kommer att höja tillgängligheten på informationen i
folkbokföringsregistret Navet. Det är ett av resultaten av den behovsanalys på temat
stabil och utökad tillgång till personinformation som Skatteverket genomfört.
Förstudie om kontaktuppgifter för privatpersoner
En förstudie ska genomföras om kontaktuppgifter för privatpersoner - Mina
kontaktuppgifter - enligt det förslag som tagits fram i den fördjupade behovsanalysen
som SKL, Sveriges kommuner och landsting, lett. Minst två alternativa lösningar för
enklare administration av kontaktuppgifter för privatpersoner ska tas fram. SKL
kommer att leda förstudien och den ska genomföras i samarbete med
Arbetsförmedlingen, Transportstyrelsen, Skatteverket, Försäkringskassan och
Pensionsmyndigheten. Förstudien ska delvis finansieras med eSams gemensamma
medel. Arbetet startar i december 2016 och kommer pågå till mars 2017.
Läs mer på esamverka.se

eSamverkansprogrammet
Pensionsmyndigheten | Telefon vxl 0771-771 771 | Pensionsmyndigheten 106 44 Stockholm

2

Information om näringsidkare
I behovsanalysen om information om näringsidkare oavsett organisationsform
föreslås att det vidare arbetet ska utgå från den befintliga sammansatta tjänsten för
företagsuppgifter. Särskilt intressanta områden att gå vidare med är bland annat att få
fler aktörer att ansluta, både de som använder tjänsten och de som producerar
information. eSams medlemmar ska nu se över sina behov och möjligheter till att
bidra i det fortsatta utvecklingsarbetet. Bolagsverket, som blir färdledande
myndighet, kommer att skicka ut ett underlag för intresseanmälan via arbetsgruppen.
Svar ska lämnas senast den 17 januari.
Förstudie om konkursinformation
En förstudie om konkursinformation ska genomföras som ett resultat av den
behovsanalys som Kronofogden genomfört. Förstudien ska ta fram konkreta
lösningsförslag för en bastjänst för grunddata om konkurser för alla juridiska och
fysiska personer. Den totala kostnaden för förstudien uppskattas till 1 Mkr som ska
finansieras av deltagande aktörer. Kronofogden kommer att kontakta medlemmar
som uttryckt intresse. Än så länge är tidsplanen inte specificerad.
Läs mer på esamverka.se
Planer på förstudie om finansiell status för privatpersoner
I behovsanalysen om finansiell status för privatpersoner konstateras att det fortsatta
arbetet med en bastjänst för finansiell status behöver komma till handling. För det
behövs en färdledare. eSams medlemmar ska se över de egna behoven och
möjligheten att vara färdledare och återkoppla via arbetsgruppen till eSams kansli
senast den 15 januari.

Inriktningsbeslut om temporär säkerhetsgrupp

En temporär expertgrupp för säkerhetsfrågor inrättas inom eSam med start i januari
2017. Det beslutade styrgruppen den 1 december. Just nu pågår bemanningen av
expertgruppen. Ordförande i gruppen blir Gunnar Wennerholm, Tillväxtverket.
Uppdraget är att under våren bl.a. genomföra en behovsanalys, ta fram principer för
styrning av säkerhet och identifiera nya riskområden i arbeten som sker i samverkan.
Efter sommaren ska gruppens arbete utvärderas innan man tar ställning till om den
ska permanentas.
Läs mer på esamverka.se

Vägledningen om e-legitimation och e-underskrift för
slutremiss

Den juridiska vägledningen om e-legitimering och e-underskrifter har nu skickats ut
på intern remiss i medlemsorganisationerna via den rättsliga expertgruppen och den
rättsliga referensgruppen. Därefter omhändertar den rättsliga expertgruppen
nödvändiga justeringar och tar sedan fram ett förslag till beslut som även det skickas
ut i medlemsorganisationerna innan det går till styrgruppen för beslut. Målsättningen
är att vägledningen ska kunna beslutas i början av 2017.
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Rättsliga expertgruppen påbörjar arbete om Digitalt först

Den rättsliga expertgruppen kommer att påbörja ett arbete för att ta fram en
vägledning som stöd för att genomföra Digitalt först, det vill säga digitalt som
förstahandsval för kundkontakter. Tanken är att vägledningen ska ge handfasta råd
och vara till nytta även för mindre myndigheter såväl inom som utanför eSam.

Översyn av arbetsformer och nivåer i medlemskap

Det är viktigt att fortsätta arbetet med att se över arbetsformer och arbetssätt med
högsta fart, konstaterade styrgruppen vid sitt möte den 1 december. Bakgrunden till
arbetet är styrgruppens ambition att skapa leveransförmåga och öka takten - och
samtidigt göra det möjligt att fler medlemmar kan komma med i eSam.
Från årsskiftet ändras mötesformerna för arbetsgruppen. Det blir bland annat färre
heldagsmöten i arbetsgruppen för att skapa mer utrymme för arbete i mindre
grupperingar. Arbetet med att förtydliga uppgifter och förväntningar på deltagare i
arbetsgruppen ska vara klart i januari 2017.
Arbetsgruppen ska påbörja ett arbete att formulera syfte, mål och uppdrag för eSam
ur ett längre perspektiv utifrån olika scenarier. Det ska vara klart i mars 2017.
Parallellt fortsätter översynen av arbetsformer och medlemskap utifrån idén om ett
nivåindelat medlemskap. Det ska också bli klart i mars 2017.

Seminarier om eSam för insynsråd och styrelser

Medlemmarnas insynsråd och styrelser kommer att bjudas in till två seminarier under
2017, som kansliet arrangerar. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen för eSams
arbete. Datum för seminarierna är den 31/1 klockan 13 -16 samt den 3/2 klockan 912. Inbjudan kommer att skickas via styrgruppen.

Nästa nyhetsbrev

Nästa nyhetsbrev kommer prel. i slutet av januari.
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