Nyhetsbrev
2018-11-05

Katarina Johansson
Katarina.e.johansson@pensionsmyndigheten.se
0722 102 563

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 andra
som du tror är intresserade av frågorna. Det kommer ut
månadsvis, eller oftare vid behov.

E-delegationens checklista för jurister uppdateras
Den juridiska checklistan för jurister från E-delegationen har länge varit ett viktigt stöd för
jurister i offentlig förvaltning. Nu påbörjar jurister inom eSam ett arbete för att uppdatera
den med utgångpunkt i bland annat GDPR och den nya förvaltningslagen.
Intresset från eSams medlemmar att delta i arbetet har varit stort. I arbetsgruppen deltar nu
ett tiotal personer med olika kompetenser, bland annat inom GDPR, den nya
förvaltningslagen, kommunalrätt samt upphandling och informationssäkerhet.
eSam uppdaterar den juridiska checklistan
eSam påbörjar implementeringen av Svenskt ramverk för digital
samverkan
Nu startar arbetet med att implementera Svenskt ramverk för digital samverkan inom
eSam. Mikael Österlund från eSams kansli kommer att hålla i det (parallellt med att han
arbetar för DIGG med regeringsuppdragen om informationsförsörjning). Svenskt ramverk
för digital samverkan togs fram under våren 2018 inom eSam i bred samverkan även med
aktörer utanför eSam. Styrgruppen i eSam har ställt sig bakom att medlemmarna ska bidra
till implementeringen av ramverket i den egna organisationen, göra en självskattning av
efterlevnaden av ramverket och bidra till att skapa former för kontinuerlig uppföljning.
Ta del av första versionen av Svenskt ramverk för digital samverkan och promemoria om
införande och förvaltning
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e-Diamond Award till Polisen
I januari 2018 lanserades polisens e-tjänst för att kontrollera giltigheten på pass och
nationellt id-kort. Nu har tjänsten fått priset eDiamond Award som mest samhällsnyttiga
e-tjänst 2018. Redan några veckor efter lanseringen hade samtalen till polisen för att
kontrollera id-handlingar minskat med 77 procent.
Polisens e-tjänst prisad
Regeringsuppdragen är igång
I regeringsuppdragen Säker och effektiv tillgång till grunddata samt Säkert och effektivt
informationsutbyte pågår nu förberedelser för behovs- och omvärldsanalys. Parallellt tas
kontakter med alla de aktörer som uppdragen ska samverka med, bland annat eSam.
I uppdraget Säker och effektiv tillgång till grunddata ingår Bolagsverket, Lantmäteriet och
Skatteverket. I uppdraget Säkert och effektivt informationsutbyte ingår Bolagsverket,
Domstolsverket, eHälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet och Skatteverket.
Uppdragen ska samverka med en mängd rad utpekade aktörer och ska samordnas
sinsemellan. DIGG har fått ett särskilt uppdrag att samordna uppdragen och att säkerställa
att samverkan och samarbete sker.
Respektive uppdrag har en styrgrupp och en samordningsgrupp med representanter för de
ingående myndigheterna och DIGG. Grupperna är delvis överlappande. Mikael Österlund
är utlånad från eSam till DIGG för att vara projektledare för de två uppdragen. Uppdragen
ska slutredovisas den 30 april 2018 respektive den 15 september.
Ny i Sverige + Sverige Tur och Retur
Arbetet med att slå samman Sverige Tur och Retur och Ny i Sverige har startat.
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Skatteverket har bildat en
interim styrgrupp för höstens arbete. Ett arbete ska göras med stöd av en extern aktör för
att visualisera nyttorna och möjligheterna med livshändelserna. Eftersom livshändelserna
berör fler aktörer än de som ingår i den interima styrgruppen kommer en referensgrupp att
knytas till arbetet. Planen är att ha framme ett underlag till eSams styrgrupp i december
som är förankrat hos berörda aktörer inom eSam.
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Behov av digital infrastruktur kopplat till livshändelser undersöks
Den 22 november håller eSam och myndighetssamarbetet Starta och driva företag en
workshop om gemensamma behov av en nationell digital infrastruktur för att underlätta
processerna för både företagare och privatpersoner i olika livshändelser.
Inom arbetet med Starta och driva företag har man därför tagit fram en målbild för ett
digitalt ekosystem som skulle kunna svara upp mot de behov som företagaren har, dels på
verksamt.se men även hos enskilda myndigheter/kommuner och hos privata
tjänsteleverantörer.
Workshopen går ut på att undersöka gemensamma behov av nationell digital infrastruktur,
möjliga samverkansvinster och möjligheterna att utveckla lösningar parallellt för olika
målgrupper. Inbjudan har gått ut via eSams arbetsgrupp samt till deltagare från arbeten
kring Verksamt, Ny i Sverige och Sverige Tur och Retur.
Översyn av eSams inriktning pågår
När styrgruppen träffades den 4 oktober diskuterades den långsiktiga inriktningen för eSam.
Digitaliseringslandskapet har delvis förändrats i och med att vi har en ny aktör inom
digitaliseringsområdet från den 1 september, DIGG. Myndigheten kommer att ta över delar av
de frågor som eSams arbetar med idag, men långt ifrån alla och behovet av samverkan och
samordning är fortsatt centralt.
Därför har eSam påbörjat en översyn av sitt uppdrag, sin organisation och sitt funktionssätt för
att även framöver vara en central aktör i den offentliga sektorns digitalisering. Arbetet drivs
med stöd av konsulter under perioden 1 oktober 2018 till 20 december 2018. Det första steget
omfattar intervjuer med representanter för eSams styrgrupp, arbetsgrupp och nyckelpersoner
hos viktiga aktörer utanför eSam.

”Det är ett lärande att ingå och delta i våra grupperingar”
Den 22 oktober besökte eSams kansli DIGG i Sundsvall för ett möte med ledningsgrupp
och medarbetare. Det blev en dag av erfarenhetsutbyte och samtal om gemensamma
frågor, gränsytor, samarbetsformer och förväntningar. Ewa Carlsson berättade om eSams
treåriga historia på ett stormöte för all personal och fick frågan vad eSams medlemmar
förväntar sig av DIGG. Ewa Carlson svarade att det finns en förväntan att DIGG tar lead i
de gemensamma digitala lösningarna och i frågorna om den digitala infrastrukturen. På
frågan vad eSam kan erbjuda DIGG pekade Ewa på den struktur med etablerade former
för samverkan som finns inom eSam och den kunskap som byggts upp om vem som håller
på med vad. En annan fråga från en DIGG-medarbetare handlade om hur vi får stuns i det
digitala ledarskapet inom offentlig sektor. ”eSam har inga riktade insatser kring ledarskapet,
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men det är ett lärande att ingå i och delta i våra grupperingar, det är min övertygelse att det
i sig har lett till en digital mognad hos våra medlemmar” svarade Ewa.
Nytt om namn
Nya deltagare i arbetsgruppen är Marie Karmehed från Boverket, Hans Ahlqvist från
Arbetsförmedlingen och Erik Zetterman från Tullverket. Nya i
kommunikationschefsgruppen är Ylva Norberg från Skatteverket och AnnaLena
Bergström från Trafikverket.
Aktiviteter i eSam närmaste tiden











6 november: Expert- och referensgrupp Säkerhet
6 november Nätverket för livshändelse- och behovsdriven utveckling (digitalt
möte)
14 – 15 november Arbetsgrupp
20 november: Expertgrupp Juridik
22 november: Workshop om framtida verksamt.se och koppling till privatperson
26 november: Gemensamt möte med juridiska expert- och referensgruppen
28 november: Referensgrupp Kommunikation
5 december eSam Styrgrupp
12 december eSam Arbetsgrupp
18 december eSam Expertgrupp Säkerhet

Externa arrangemang







4-8/11: Gartner-konferens i Barcelona
7-8/11: Automatisering & AI offentlig Sektor (vem?)
13/11: Google Cloud Summit
13-14/11: Digitala strategidagarna offentlig sektor
14 november: AI-nätverkande, Tillväxtverket
19-20/11: Internetdagarna

Läs mer
Läs mer på www.esamverka.se och följ oss på Linkedin: eSamverkansprogrammet (eSam).
Nyhetsbrevet publiceras också på esamverka.se och det går att prenumerera på eSams
nyheter via RSS.
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