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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.
Stor uppmärksamhet kring uttalandet om röjande och molntjänster
Det rättsliga uttalande från eSams juridiska expertgrupp om röjande och molntjänster som
publicerades den 12 november har fått stor uppmärksamhet i media. Det har också
uppmärksammats av leverantörer och andra aktörer. I uttalandet framgår att eSams
juridiska expertgrupp bedömer att det inte går att utesluta att en leverantör av en
molntjänst som lyder under utländsk lagstiftning kan medverka till att sekretessreglerade
uppgifter röjs.
Ta del av uttalandet, en checklista inför beslut om molntjänster och läs mer om det
fortsatta arbetet där både expertgruppen för juridik och säkerhet är involverade:
eSam ser risker med molntjänster i offentlig sektor
Förstudie om digital kvittohantering genomförd
En förstudie från Statens servicecenter och eSam föreslår olika sätt att arbeta vidare med
frågan om digital kvittohantering i staten. En digital hantering av kvitton skulle spara
pengar, minska administrationen, vara bättre för miljön och öka möjligheterna till intern
uppföljning, styrning och kontroll. Dialog förs nu mellan eSam, Statens servicecenter och
DIGG (Myndigheten för digital förvaltning), om det fortsatta arbetet.
Hur kan papperskvitton bli ett minne blott inom staten?

1 (4)

Nyhetsbrev
2018-12-04

Förslag till koncept för Ny i Sverige + Sverige Tur och Retur
Ett gemensamt arbete pågår kring livshändelserna Ny i Sverige och Sverige Tur och retur
sedan eSams styrgrupp i oktober beslutade att slå ihop de två livshändelsearbetena. Genom
en innovationsupphandling har konsulter haft i uppdrag att på kort tid visualisera nyttorna
och möjligheterna med livshändelserna. De har nu tagit fram ett förslag till koncept för en
digital tjänst som ska presenteras för eSams styrgrupp den 5 december.
Det gemensamma arbetet under hösten har drivits av Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Migrationsverket och Skatteverket och har samordnats av eSams kansli.
Fler aktörer som berörs har ingått i en referensgrupp.
Privatpersoner och företag har liknande behov
Hur kan livshändelsearbeten som rör företag respektive privatpersoner korsbefrukta
varandra? Hur kan vi dra nytta av erfarenheter och återanvända lösningar för de olika
målgrupperna? Det var temat för en workshop den 22 november.
En framtidsbild för Verksamt (Starta och driva företag) och arbetet med livshändelsen Ny i
Sverige presenterades med fokus på behoven av en nationell digital infrastruktur. Under
workshopen konstaterade deltagarna att likheterna är större än skillnaderna när det gäller
vilka komponenter som behövs. Exempelvis krävs komponenter i infrastrukturen för
behörighetshantering, fullmakter och hantering av kundhändelser oberoende av om du är
företagare eller privatperson.
Sammanfattningsvis kom deltagarna fram till att det finns vinster med att återanvända och
utveckla saker tillsammans.
Workshopen leddes av Bolagsverket, Tillväxtverket, Migrationsverket och Skatteverket.
Deltagarna kom från 13 organisationer och DIGG var med utifrån sitt uppdrag om den
nationella digitala infrastrukturen.
Det gemensamma säkerhetsarbetet utvecklas
eSams expert- och referensgrupp för säkerhet inrättades förra året. Sedan dess har arbetet
utvecklats i samverkan både med övriga expertgrupper i eSam och med aktörer utanför
eSam. Flera arbeten pågår inom olika områden utöver frågan om molntjänster.
Under hösten har expertgruppen genomfört två workshops under ledning av SKL för att
utforska möjligheterna, nyttan och effekterna av att använda SKLs
informationsklassningsverktyg KLASSA. Parallellt har Myndigheten för samhällsskydd och
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beredskap, MSB, ett regeringsuppdrag att ta fram en handlingsplan och nationell modell för
systematiskt informationssäkerhetsarbete.
eSam samordnar sitt arbete runt informationsklassning med MSBs arbete och för dialog
med MSB om hur och på vilket sätt eSams expert- och referensgrupper kan bidra.
eSams expertgrupp har också bidragit till SKL/Ineras arbete med Säker digital
kommunikation (SDK) och till de två regeringsuppdragen ”Säker och effektiv tillgång till
grunddata” och ”Säkert och effektivt informationsutbyte” som DIGG leder och
samordnar.
Inför att den nya säkerhetsskyddslagen träder i kraft den 1 april 2019 kommer
expertgruppen för säkerhet att arbeta tillsammans med expertgruppen för juridik om vad
den nya lagen får för konsekvenser för eSams medlemmar.
eSams medlemmar tar fram ett gemensamt självskattningsverktyg
Under våren 2018 tog eSam i bred samverkan fram Svenskt ramverk för digital samverkan.
Nu påbörjas ett arbete för att omsätta ramverket hos respektive medlem. eSams
referensgrupp för arkitektur samordnar arbetet.
Som ett första steg ska ett självskattningsverktyg tas fram som medlemmarna kan använda
för att få en bild över hur den egna organisationen förhåller sig till ramverket och för att
identifiera utvecklingsområden. Verktyget kommer att utgå från de verktyg som
Kronofogden och Migrationsverket utvecklat.
Resultatet från självskattningen kommer att summeras för att skapa en helhetsbild över
förmågan till digital samverkan över alla medlemmar.
Nytt om namn






Nya i referensgruppen för juridik är Maria Danielsson från Bolagsverket, Cima
Ghaderi från Domstolsverket, Tina Hård från eHälsomyndigheten samt Erik
Petersson från Sida.
Nya i referensgruppen för arkitektur är Dan Alfredsson från Boverket, Roger
Sjöberg från Jordbruksverket, Pauline Tjergefors från Riksarkivet, Erik Kristianssen
från Transportstyrelsen och Peter Hammar från Tullverket.
Ny i referensgruppen för säkerhet är Jörgen Heidenberg från Boverket.
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Aktiviteter i eSam närmaste tiden







5 december: Styrgruppsmöte
12 december: Arbetsgruppsmöte
14 december: Möte i arbetsgruppen för översyn av den juridiska checklistan,
18 december: Expertgrupp Säkerhet
19 december: Expertgrupp Juridik
30 januari: Kommunikationschefsmöte

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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