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

Nya projekt om effektiv informationsförsörjning

eSam startar två uppdrag om effektiv informationsförsörjning i det offentliga. Ett
uppdrag ska sammanställa informationsområden och informationstillgångar hos
eSams medlemmar. Uppdraget ska också se över vilka krav som behöver vara
uppfyllda för att en informationskälla ska kunna förse det offentliga med information
på ett ändamålsenligt sätt. Vidare ska uppdraget titta på hur andra länder har
organiserat och strukturerat sina informationstillgångar och analysera för- och
nackdelar utifrån Sveriges förutsättningar.
Det andra uppdraget ska behandla hur bastjänster och sammansatta tjänster behöver
utformas utifrån olika behov och situationer för att utvecklingen ska bidra till
helheten på ett ändamålsenligt sätt.
Uppdragen resurssätts för närvarande via eSams arbetsgrupp, ambitionen är att starta
uppdragen snarast för att kunna leverera resultat i slutet på april 2017.

Vägledningen om e-legitimation och e-underskrift färdig
för beslut

Den juridiska vägledningen om e-legitimering och e-underskrifter är nu färdigberedd.
Synpunkter har inhämtats från eSams medlemmar. Vägledningen har tagits fram i
nära samverkan med MSB och E-legitimationsnämnden. Dessutom har Finansiell
ID-teknik (bank-ID-lösningen) lämnat värdefulla synpunkter.
Målet är att vägledningen ska kunna beslutas snarast av styrgruppen.

Lantmäteriet ordnar eSam-dag

Delar av eSams kansli tar tåget till Gävle den 27 januari för att berätta om eSams
arbete och vägledningar på Lantmäteriets eSamdag. Anna Eriksson, som är
utvecklingsdirektör på Lantmäteriet och medlem i eSams arbetsgrupp, kommer att
berätta om vad eSam betyder för Lantmäteriet och hur myndigheten kan ta tillvara
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resultat som åstadkoms inom eSam och andra medlemmars erfarenheter av digital
samverkan.
Inbjudan har gått ut brett inom Lantmäteriet till ledning och grupper som arkitekter,
projektledare, kravställare, verksamhetsutvecklare, säkerhetsansvariga,
internrevisorer, jurister och kommunikatörer. För att så många som möjligt ska
kunna ta del av dagen erbjuds möjlighet att delta på distans från de cirka 50 kontor
som Lantmäteriet har ute i landet.

eSam växer

Sedan starten, då 15 myndigheter gick med, har eSam nu vuxit till 21 medlemmar.
Läs en intervju med Ewa Carlsson på esamverka.se om hur eSam utvecklats sedan
start och vad som är aktuellt nu.
eSam - ett samarbete som växer

eSams forum välkomnar nya deltagare

eSam välkomnar nya deltagare i arbetet. Skolverket håller på att se över vem som ska
ingå i eSams olika forum. Klart är att Carl-Magnus Fahlcrantz kommer att ingå i
referensgrupp arkitektur.
Tullverket har en ny representant i arbetsgruppen, Magnus Lindblad, som ersätter
Bodil Taylor.
Pia Heyman, tf. generaldirektör för ESV, går in i styrgruppen efter Mats Wikström
till dess att Clas Olsson börjar den 3 april. Från eHälsomyndigheten kommer tf.
generaldirektör Eva-Britt Gustafsson att ingå i styrgruppen efter Torsten Håkansta.

Ökade krav på anslutning till Mina meddelanden

Regeringen skärper kraven på att myndigheterna vidtar åtgärder för öka sin
anslutning till Mina meddelanden. Det syns i många myndigheters regleringsbrev för
2017. Inte mindre än 17 av eSams 21 medlemmar har skrivningar om Mina
meddelanden, och ytterligare några andra myndigheter.
Skrivningarna varierar från myndighets till myndighets regleringsbrev. Det är allt från
generella skrivningar att återrapportera vad myndigheten gjort för att öka
anslutningen till mer specifika krav som till exempel att ” alla meddelandeflöden som
adresseras till personer eller organisationer som kan skickas digitalt ska anslutas”,
”öka anslutningen av relevanta meddelandeflöden inom myndighetens
ansvarsområde” eller ”ska ansluta minst en tjänst”.
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Aktiviteter i eSam kommande månad











27/1: eSam dag på Lantmäteriet
31/1: Seminarium insynsråd och styrelser
2 /2: Workshop Översiktskartan
3/2: Seminarium för insynsråd och styrelser
7/2: Expertgrupp säkerhet - workshop heldag
15/2: Expertgrupp juridik
15/2: Möte med kommunikationschefer
16/2: Arbetsgruppsmöte
21/2: Expertgrupp säkerhet - workshop heldag
23/2: Öppet forum - Informationsutbyte - grunduppgifter Näringsidkare

Externa evenemang kommande månad


1/2: E-legitimationsdagen (E-legitimationsnämnden)

Nästa nyhetsbrev

Nästa nyhetsbrev kommer prel. i slutet av februari.

Läs mer

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

