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Nyhetsbrev från eSam
Det här nyhetsbrevet vänder sig till eSamverkansprogrammets
(eSams) medlemsorganisationer. Det distribueras till dig som
ingår i något av våra 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.
Uppföljande kommunikation om eSams rättsliga uttalande om röjande
och molntjänster
eSams rättsliga uttalande om röjande och molntjänster har lett till att riskerna med
användningen av molntjänster i det offentliga fått stor uppmärksamhet, inte minst i media.
– Det är bra att vårt uttalande uppmärksammats i media och att frågan om det offentligas
användning av molntjänster därmed kommit upp på agendan. I grunden är vi positiva till
molntjänster. Molntjänster är framtiden och vi hoppas på att jobba tillsammans med andra
för att hitta användbara lösningar för offentlig sektor, säger Ewa Carlsson, eSams
kanslichef. Läs hela intervjun med Ewa Carlsson där hon svarar på frågor om vilka
reaktioner och frågor som eSam fått efter uttalandet:
eSams rättsliga uttalande har satt molnfrågan på agendan
Förslag till koncept för livshändelser med potential att växa
Ett förslag till koncept för en digital lösning med arbetsnamnet Open Sweden
presenterades för eSams styrgrupp den 5 december. Konceptet har tagits fram i det
gemensamma arbetet med Ny i Sverige och Sverige Tur och Retur som drivs av
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Skatteverket. Lösningen har
potential att på sikt omfatta alla livshändelser.
Styrgruppen var över lag positiv till konceptet och gav därför projektet i uppdrag att
fortsätta arbetet och återkomma till eSams styrgrupp den 30 januari. Då ska en tydligare
paketering och ett resonemang om bland annat säkerhetsfrågorna presenteras. Konceptet
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har beröringspunkter med andra arbeten, som t.ex. Verksamt, Digitalt först-uppdragen och
regeringsuppdragen om grunddata och informationsutbyte.
eSam fyller ett behov även framöver
eSams framtida inriktning diskuterades också på styrgruppsmötet den 5 december.
Utgångspunkten var den översyn av eSams syfte, uppgifter och organisation som gjorts
under hösten mot bakgrund av DIGG som en ny aktör inom digitaliseringsområdet. eSams
styrgrupp fattade inga beslut om framtida inriktning men konstaterade att eSam även
framöver fyller ett behov. Till nästa styrgruppsmöte, som hålls den 30 januari, ska en
slutrapport tas fram samt ett förslag till beslut om fortsatt inriktning.
DIGG och eSam tar fram en samverkansplan
För att inget ska ramla mellan stolarna och för att undvika dubbelarbete arbetar DIGG och
eSam med en samverkansplan för frågor som har beröringspunkter. Några förhållningssätt
och överenskommelser har mejslats fram, några områden återstår. Därför fortsätter arbetet
efter helgerna. Syftet är att konkretisera överenskommelser inom ytterligare några områden
och samtidigt föreslå hur den fortsatta samverkan mellan DIGG och eSam ska ske löpande
i frågor som berör både eSam och DIGG. Utgångspunkten är att roller och
ansvarsfördelning mellan eSam och DIGG inte kan slås fast en gång för alla utan är något
som utvecklas successivt.

Vi ses igen på det nya året!
Med årets sista nyhetsbrev passar eSams kansli på att önska alla en härlig och vilsam tid
under de kommande helgerna – och ett fantastiskt 2019!
På återseende i januari!
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Aktiviteter i eSam närmaste tiden









22 januari: Expertgrupp Juridik
29 januari: Expertgrupp Säkerhet
30 januari: Styrgruppsmöte
6 februari: Möte om checklista för jurister
13 februari: Arbetsgruppsmöte
19 februari: Expertgrupp Säkerhet
19 februari: Expertgrupp Juridik
21 februari: 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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