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Nyhetsbrev från eSam
Det här nyhetsbrevet vänder sig till eSamverkans-programmets (eSams)
medlemsorganisationer. Det distribueras till dig som ingår i något av
våra forum. Du får gärna sprida det vidare till andra som du tror är
intresserade av frågorna. Det kommer ut månadsvis, eller oftare vid
behov.

Höstens arbete i eSam
För eSam har ett nytt verksamhetsår startat den 1 juli och i det här
nyhetsbrevet kan du se ett urval av det arbete vi har framför oss.
Under våren och sommaren vidareutvecklades arbetsmodeller och organisation för gemensam livshändelsedriven utveckling inom eSam. Det
arbetet ska nu slutföras för att utgöra en stabil grund för de gemensamma
utvecklingsinsatser som medlemmarna vill driva. Parallellt pågår redan konkret
arbete inom livshändelserna Flytta till och från Sverige samt Starta och driva företag.
Inom ramen för expert- och sakområdesgrupper kommer eSam fortsätta det
vägledande och pådrivande arbetet. Expertgruppen för juridik ska se över
vägledningen om outsourcing och sekretess. Bland annat ska vägledningen
anpassas till ny lagstiftning, en orientering om informationssäkerhet kommer
tillföras liksom en övergripande genomgång av vilka olika avtalstyper som kan
användas vid olika slag av outsourcing. En viktig del i översynen är också att
bättre tydliggöra sammanhanget mellan eSams tidigare uttalanden om när ett
röjande inte ska anses ske respektive om utländska tjänsteleverantörer.
Expertgruppen kommer också arbeta för att utveckla ett stöd kring it-avtal och
avtalsvillkor.
Under hösten kommer vi också inom ramen för kommunikationsarbetet se
över formerna för de vägledningar som eSam tar fram. Finns det möjlighet att
göra dem än mer tillgängliga så att fler personer hos medlemmarna kan
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använda sig av dem? Här kommer sakområdesgrupp kommunikation att
vara till stor hjälp.
Expertgruppen för säkerhet kommer fortsätta arbetet att öka harmoniseringen
av säkerhetsarbetet för att underlätta informationsutbytet mellan myndigheter,
bland annat genom att arbeta med kravkatalog, arbetssätt och
upphandlingskrav för att eventuellt kunna möjliggöra ett gemensamt
verktygsstöd.
Under hösten fortgår medlemmarnas arbete för att införa det framtagna
ramverket för digital samverkan. Ramverket kommer ge en god grund för
offentliga aktörer att samverka effektivt kring digitaliseringsfrågor. Samtidigt
kommer eSam göra mindre justeringar av ramverket, framför allt som en följd
av de behov som uppkommit under det införande som hittills är gjort. Vi
kommer löpande berätta om införandearbetet hos medlemmarna, och lyfta
fram såväl utmaningar som goda exempel!
Inom arkitekturarbetet kommer översiktskartan ses över för att ge en aktuell
och rättvisande bild av medlemmarnas gemensamma förmågor och behov.
Mindre anpassningar behöver också göras för att den ska stödja eSams nya
inriktning mot det digitala mötet och livshändelsedriven utveckling. Vi
kommer också se över möjligheten att enklare kunna söka samarbeten genom
kartan.

Finansiell status hos enskilda – ett koncept för att möta
behoven
Behovet av en utvecklad hantering av information kring finansiell status för
privatpersoner har åter aktualiserats. Vid en workshop* som genomfördes i
augusti i år, konstaterades att nyttorna för såväl privatpersoner som det
offentliga, är fortsatt mycket stora och frågeställningarna bör därför tas vidare
och utredas. Enligt tidigare inventering av vilka behov av informationsutbyten
mellan myndigheter som är störst, lyftes sammanställd information av enskilda
privatpersoners finansiella status fram som en av de topp 5 största behoven.
Det finns sedan 2017 ett koncept som kan möta dessa behov tillsammans med
ett antal frågeställningar och som nu behöver fördjupas. Effekterna av att
införa konceptet bedöms vara betydande. Enbart informationsutbytet inom
området ekonomiskt bistånd (SSBTEK) räknar hem en nytta på en halv miljard
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kronor per år för ett enda verksamhetsområde hos kommunerna. En
utbyggnad med fler verksamhetsområden i kommunerna för privatpersoner
och statliga myndigheter, skulle uppskattningsvis ge flera miljarder i nytta per
år. Området är starkt reglerat och det är viktigt att arbeta med de rättsliga
förutsättningarna. I ett nästa steg kommer ett förslag hur arbetet kan bedrivas
för beredning i eSams grupperingar.
* Workshopen ägde rum den 29 augusti där Bolagsverket, Kronofogden,
Lantmäteriet, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polisen, Skatteverket,
SKL och Transportstyrelsen deltog. Med under dagen var även Juha Alskog,
huvudsekreterare i utredningen om samordning av statliga utbetalningar från
välfärdssystemen. Skälet till det var att undvika riskerna för dubbelarbete i
förhållande till utredningen.

Månadens princip – Skatteverket om princip nr 6
I en serie artiklar uppmärksammar vi de 13 principerna i ramverket för digital
samverkan som eSams medlemmar tagit fram tillsammans och börjat införa i
sina organisationer. I det här numret uppmärksammar vi princip nr 6 som
Mats Gidlund, Magnus Wallström och Robin Mångs från Skatteverket berättar
mer om.

Mats Gidlund, Skatteverket
På vilket sätt är principen Se till att information och data kan
överföras viktig för Skatteverket?

– Som en del av Skatteverkets inriktning ser vi en förflyttning mot att vi skall
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finnas i kundens miljö, mötet med Skatteverket flyttas från ett direkt möte till
ett indirekt möte. Vi behöver stödja våra kunder (medborgare, företag och
organisationer) med all den information vi har om dem där de är. Därför
behöver vi kunna dela och använda information mellan alla olika delar av
ekosystemen, såväl andra myndigheter som privata aktörer. Speciellt viktigt blir
det inom den offentliga sfären där ett bra informationsutbyte är ytterst viktigt
för enkla och effektiva tjänster.
– Skatteverket ska kunna exponera information, regler och tjänster till kundens
miljö. I framtiden ser vi att vi tillsammans med andra kommer bidra till att all
den information som hela offentliga Sverige har om dem tillgängliggörs i deras
miljö, berättar Mats.
Hur ligger ni till idag?

– Tillsammans med våra intressenter arbetar vi aktivt för att skapa och
exponera fler API:er och öppna data utifrån deras behov, fortsätter Mats. Vi
har ett ”API-först-tankesätt” där vi försöker identifiera tjänster och
information som vi skall erbjuda, i första hand som API:er. Vi arbetar aktivt i
de samarbetsgrupper som finns mellan myndigheter och utvecklar
samverkansformer med andra aktörer.
Identifiera ekosystem är nästa steg

Just nu jobbar vi med att utveckla samarbetsformer med andra aktörer och
arbetar aktivt med att identifiera och beskriva de ekosystem där vi ingår.
Direkt efter sommaren kommer regeringsuppdraget ”Säkert och effektivt
elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn” att rapporteras
till regeringen med förslag på ett antal nya uppdrag för att realisera en
förvaltningsgemensam infrastruktur för informationsutbyte. Skatteverket ser
att vi kommer att ha en roll i flera av dessa uppdrag under de kommande åren.
https://skatteverket.se/omoss/apierochoppnadata.4.3684199413c956649b56
298.html?q=API

4 (6)

Nyhetsbrev
2019-09-18

Hantering av identitetsbegrepp för fysisk person rekommendationer
Enligt Skatteverket kan så många som 13 000 personer i Sverige ha fått ett
felaktigt personnummer som inte är detsamma som deras födelsedatum. Det är
en markant ökning från 2 000 personer för fyra år sedan. Påhittade
personnummer har använts sedan 2009 i syfte att ge alla ett unikt nummer.
Framförallt drabbas nyanlända vars hemländer ofta uppger 1 januari eller 1 juli
som födelsedatum.
Med anledning av den kraftiga ökningen finns det skäl att påminna om de
rekommendationer som eSams expertgrupp för arkitektur tog fram under
2018. De omfattar rekommendationer för hantering av identitetsbegrepp för
fysisk person i verksamhetssystem. Bakgrunden är ett behov av att komma
bort från personnumret som källa till födelsetid i våra verksamhetssystem, då
det inte längre finns ett lagkrav på att personnummer och födelsedatum ska
överensstämma.
http://www.esamverka.se/stod-och-vagledning/rekommendationer-ochchecklistor/identitetsbegrepp-for-fysisk-person.html

Inbjudan från Inera
SAVE THE DATE – Informationsmöte om Säker digital kommunikation Piloter 2019 och vägen framåt.
Säker digital kommunikation skapar förutsättningar för enkel, säker och
enhetlig hantering av känslig information. Det gäller information som utbyts
mellan verksamheter inom offentlig sektor, som t ex inom vård, socialtjänst
och skola
Datum: 11 december 2019
Tid: 10.00 – 15.00
Plats: Saturnus konferens, Stockholm alternativt deltagande i webbsändning
Läs mer om projektet på https://www.inera.se/aktuellt/projekt/saker-digitalkommunikation/
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Nytt om namn
I samordningsgruppen ersätter Nader Svärd, Christina Henrysson från
Tillväxtverket. Från Bolagsverket ersätter Kristina Aastrup tidigare
representanten Annika Follin.
Expertgruppen för säkerhet har flera nya medlemmar: Nils Alenius,
Säkerhetspolisen, Jeanna Thorslund SKL och Anders Tillgren,
eHälsomyndigheten.
Sakområdesgruppen för juridik har följande nya medlemmar: För
Bolagsverket Katarina Lind, för Migrationsverket Åsa Nyblom, för Polisen
Birgitta Lindblom och för Trafikverket Martin Carlsson.
Aktiviteter i eSam närmaste tiden





2 oktober: Styrgruppsmöte
8 oktober: Samordningsgrupp
17 oktober: Utvecklingsforum
25 oktober: Seminarium Digitalisera rätt

Externa arrangemang
Inbjudan från Inera, se ovan
Läs mer
Läs mer på www.esamverka.se och följ oss på Linkedin:
eSamverkansprogrammet (eSam).
Nyhetsbrevet publiceras också på webben
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