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

Planering för hösten pågår
Under maj har mer konkreta diskussioner inletts mellan eSams kansli och
organisationskommittén för den nya myndigheten för digital förvaltning, med kortnamnet
Digg. Samtalen handlar om uppgifter, gränsytor och samarbete mellan eSam och den
kommande myndigheten.
Organisationskommittén och eSams kansli har hittills kommit fram till att föreslå att Digg
tar över vissa initiativ, framför allt inom arkitekturområdet och kopplat till nationell digital
infrastruktur, från den 1 september.
Inriktningen är vidare att samverkan behöver etableras mellan eSams expertgrupper och
Digg och att en gemensam plan för 2019 och framåt behöver tas fram under hösten.
Parallellt förbereder eSam en planering för eSams övriga arbete under hösten 2018.
Följ framväxten av nya myndigheten Digg på Linkedin
Välbesökta nätverksdagar och seminarier på Offentliga rummet
Drygt 120 personer kom och lyssnade till Mikael Österlund och Michiko Muto från eSams
kansli vid deras seminarium den 24 maj i samband med konferensen Offentliga rummet i
Göteborg. Seminariet hade temat Det offentliga Sveriges digitalisering – från karta till
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verkstad och handlade om arbetet med att bredda perspektivet i eSams översiktskarta över
digitaliseringsinitiativ i samverkan.
Även vid det rättsliga seminariet samma dag fylldes lokalen. Seminariet hölls av Johan
Bålman från eSams kansli och advokat Per Furberg och handlade om den nya, uppdaterade
juridiska vägledningen för verksamhetsutveckling inom digital förvaltning. Detta
seminarium spelades in och kommer att publiceras på eSams webbplats som stöd för
implementeringen av vägledningen.
Dagen innan konferensen hölls en nätverksdag med fördjupning inom tre teman arkitektur, juridik och säkerhet – som avslutades gemensamt med en paneldiskussion som
leddes av Ewa Carlsson, eSams kanslichef. Betydelsen av tvärprofessionell samverkan för
att lyckas med digitaliseringen betonades. Cirka 100 personer deltog i fördjupningsdagen.
Förslag till svenskt ramverk för digital samverkan
Nu finns ett första förslag till ett svenskt ramverk för digital samverkan framme. eSams
expertgrupp för arkitektur har sedan hösten 2017 drivit ett arbete för att se över och
uppdatera principerna för digital samverkan som togs fram av E-delegationen. Perspektivet
har breddats till att omfatta såväl statlig som kommunal och landstingskommunal nivå. Det
Europeiska ramverket för interoperabilitet (EIF) har, tillsammans med andra relevanta
principer från EU, arbetats in i principerna. Resultatet har blivit ett svenskt ramverk som
innehåller grundläggande principer och rekommendationer för offentliga organisationer.
Nästa steg är nu att arbeta in synpunkter som inhämtades vid eSams nätverksdag på
Offentliga rummet och sedan färdigställa ett förslag som eSams styrgrupp och den nya
myndigheten, Digg, kan ta ställning till. Förslaget ska innehålla själva ramverket och en plan
för den fortsatta hanteringen.
Förslag till svenskt ramverk för digital samverkan framme
Regeringsuppdrag om grunddata och informationsförsörjning
Regeringen har beslutat om två regeringsuppdrag till myndigheter i eSam, ett om grunddata
och ett om informationsförsörjning. Uppdragen ska på sikt leda till att uppgifter om
exempelvis folkbokföring, företag och fastigheter bara behöver lämnas en gång och att det
blir enklare för offentliga och privata aktörer att utbyta information. De båda uppdragen
ska slutredovisas den 30 april respektive den 15 september 2019.
Läs mer om uppdragen:
Regeringsuppdrag till myndigheter i eSam om grunddata och informationsförsörjning
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Utredning föreslår 27 nya servicekontor
Slutbetänkandet i utredningen "Statliga servicekontor – mer service på fler platser" har
överlämnats till civilminister Ardalan Shekarabi. I betänkandet föreslås 27 nya
servicekontor runt om i landet. Kontoren ska utöver service från Försäkringskassan,
Pensionsmyndigheten och Skatteverket, även ge service från Arbetsförmedlingen.
- Digitalisering är både viktig och nödvändig, men statliga myndigheter ska finnas
tillgängliga för alla och det kan de göra genom lokal service, säger utredaren och f.d.
generaldirektören Mats Sjöstrand som överlämnade betänkandet till civilministern.
Utredning föreslår 27 nya servicekontor
Betaversion av e-legitimation.se publicerad
Nu är den första versionen av webbplatsen om e-legitimation och e-underskrifter för
privatpersoner sjösatt. Med betaversionen öppnar E-legitimationsnämnden för synpunkter
och återkoppling och målet är att ha en 1.0 version klar till slutet av juni.
Webbplatsen bygger på faktabaserad information om vilka e-legitimationer som finns, hur
man skaffar en e-legitimation och hur man använder den på ett säkert sätt. Tanken är att
samla aktuell information om e-legitimation och e-underskrift på en digital plats.
Myndigheter och kommuner kan enkelt söka fakta och hänvisa hit och behöver på så sätt
inte underhålla egna webbsidor i ämnet.
Första version av webbplats om e-legitimation för privatpersoner
Livshändelsen Ny i Sverige jobbar med Skatteverkets innovationsteam
Under fem veckor under våren har Skatteverkets innovationsteam samarbetat med
livshändelsearbetet Ny i Sverige. Siktet har varit inställt på framtida lösningar för dem som
av någon anledning flyttar till Sverige.
Arbetet med livshändelsen Ny i Sverige drivs inom ramen för eSam med Migrationsverket
som färdledande myndighet. Utöver Skatteverkets fasta innovationsteam har personer från
andra myndigheter som deltar i Ny i Sverige varit med, bland annat från Migrationsverket,
Arbetsförmedlingen, CSN och Sveriges kommuner och landsting, SKL.
Läs mer om erfarenheterna:
Innovationsarbete kring livshändelsen Ny i Sverige
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Nytt om namn
Ny i styrgruppen för eSam är Tullverkets vikarierande generaldirektör, Göran Ekström.
Naturvårdsverket har en ny representant i arbetsgruppen, Pontus Lyckman.
Domstolsverket har utsett Marita Stjernmira till sin representant i referensgruppen för
säkerhet. Per-Anders Borgström är Centrala studiestödsnämndens, CSN:s, nya representant
i samma grupp.
Aktiviteter i eSam närmaste tiden






5 juni: Expertgrupp Arkitektur
12 juni: Expertgrupp Säkerhet
13 juni: Arbetsgruppsmöte
18 juni: Expertgrupp Juridik
27 juni: Styrgruppsmöte

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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