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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
du tror är intresserade av frågorna. Det kommer ut månadsvis,
eller oftare vid behov.
Dialog om hur eSam påverkas av nya myndigheten
eSams kansli har inlett en löpande dialog med organisationskommittén för nya
myndigheten om hur eSam påverkas. Det är troligt att den nya myndigheten på sikt
kommer att ta över vissa uppgifter som eSam utför idag, men det är för tidigt att säga vilka
och när i tiden.
- Vår bedömning är att det kommer att ta tid att bygga upp den nya myndighetens
förmågor. Därför fortsätter samarbetet och arbetet inom eSam med full kraft samtidigt
som vi deltar i den nya myndighetens framväxt och är beredda att släppa frågor som den
nya myndigheten tar över ansvaret för. Vi är mitt uppe i planeringen för nästa
verksamhetsår som löper från juli 2018 till juni 2019. Vi vill inte tappa fart eller riskera att
något ramlar mellan stolarna, säger Ewa Carlsson, chef för eSams kansli.
Den 21 mars har styrgruppen en första diskussion om vilka uppgifter som berörs samt i
vilken riktning man vill driva eSam vidare. Organisationskommittén ordförande Bengt
Kjellson kommer att delta vid mötet. Styrgruppen har hittills sagt att man vill fortsätta
samarbetet inom eSam även om vissa uppgifter tas över av nya myndigheten.
Under våren fortsätter sedan dialogen med organisationskommittén, och från den 1
september med den nya myndighetsledningen.
Läs mer och ta del av frågor och svar
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Förberedelser för nästa verksamhetsår
Arbetet med att uppdatera eSams översiktskarta med behov och pågående eller planerade
digitaliseringsinitiativ i samverkan är i sitt slutskede. I veckan hålls en kompletterande
workshop om behoven inom e-hälsoområdet. I veckan ordnas också ett heldagsmöte med
alla som deltagit i höstens workshopserie kring översiktskartan för att både summera och
blicka framåt.
Ambitionen i arbetet med översiktskartan har varit att i år bredda perspektivet till att gälla
hela offentlig sektor, även kommuner och landsting, samt att få in EU-perspektivet. eSams
kansli träffar EU-kommissionen den 15 mars och den 16 mars hålls en workshop för
eSams medlemmar om hur vi bör förhålla oss till frågor som Single digital gateway, The
Once Only Principle och eDelivery. Expertgruppen inom arkitektur kommer även att
genomföra ett arbetsmöte med kommissionen om hur andra medlemsstater har omsatt det
europeiska ramverket för interoperabilitet (EIF) i nationella ramverk.
Nästa steg är att med utgångspunkt i erfarenheter och insikter från arbetet med
översiktskartan synliggöra vilka mål och inriktningar från EU som behöver hanteras samt
prioritera viktiga utvecklingsområden för digitaliseringsarbetet. Tanken är att utifrån detta
sedan formulera en färdplan för eSams arbete - både på en övergripande nivå och för
utvalda områden. Denna kommer att ligga till grund för eSams verksamhetsinriktning för
2018 – 19. Verksamhetsinriktningen anger prioriterade områden och fokus för eSam under
verksamhetsåret.

Hur driver vi gemensamma initiativ?
Att driva gemensamma initiativ, till exempel utifrån ett livshändelseperspektiv, syftar på en
övergripande nivå till att skapa mer samhällsnytta än vad varje aktör kan åstadkomma på
egen hand. Men ofta står vi inför utmaningar när vi ska lösa frågor kring prioriteringar,
styrning och finansiering - både under planering och utveckling av gemensamma lösningar
och senare när lösningen (till exempel en webbplats eller en sammansatt bastjänst) ska
förvaltas. Därför påbörjar eSam ett arbete för att ta fram en modell för hur eSams
medlemmar på ett bättre sätt ska kunna planera, genomföra och förvalta gemensamma
initiativ. Arbetet kommer att ledas av Sara Smedberg från Pensionsmyndigheten.

Stort intresse för att komma igång med öppna data
Femtio personer från olika myndigheter deltog i det öppna forum om öppna data som
eSam ordnade tillsammans med Riksarkivet den 14 februari. Dagen rymde både inspiration,
exempel på användningsområden och en workshop där deltagarna bland annat fick
diskutera hur de ska komma igång med att jobba med öppna data på sin egen myndighet,
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vilken data de skulle kunna tänka sig att börja med och hur man beskriver den samt vilket
ytterligare stöd de skulle behöva.
Välbesökt dag om öppna data

Samverkan om folkbokföringsfrågor
Vid mötet med eSams arbetsgrupp den 15 februari berättade Gunilla Kasala Schölin, Aseel
Sada och Tom Rosengren från Skatteverket om myndighetens program Förändra
folkbokföringen 2018 – 2020. De gav exempel på pågående arbeten som görs i samverkan,
bland annat samarbetet med Migrationsverket kring nyanlända för att lösa ”en uppgift en
gång”. De berättade också om fortsatta behov av samverkan, inom bland annat arbetet
med automatiska kontroller. Arbetsgruppen var mycket positiv till fortsatt samarbete kring
folkbokföringsfrågor.

Välkommen till nätverksdag på Offentliga rummet
Den 23 maj, dagen innan konferensen Offentliga rummet, ordnar eSam en nätverksdag
med tre olika spår: arkitektur, juridik och säkerhet. Dagen avslutas gemensamt. eSam
planerar också för seminarier på olika teman under själva konferensen den 24 – 25 maj.
Anmäl dig och läs mer om Offentliga rummet

Vem ska få Guldlänken 2018?
Det är fortfarande möjligt att nominera till årets Guldlänken - nomineringen är öppen
till den 15 mars.
Dags att nominera till Guldlänken 2018

Nytt om namn
Nya rikspolischefen Anders Thornberg ingår nu i eSams styrgrupp. Skolverkets nya
representant i arbetsgruppen är Jon Karlfeldt.

Aktiviteter i eSam närmaste tiden



6 mars: Workshop om översiktskartan inom e-hälsoområdet
8 mars: Workshop ”Det digitala klivet – från karta till verkstad”. Alla som varit
involverade i arbetet med att revidera eSams översiktskarta.
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13 mars: Expertgruppsmöte Säkerhet
14 mars: Konstituerande möte Nätverket för livshändelsedriven utveckling
(Bolagsverket och Pensionsmyndigheten inom ramen för eSam)
14 mars: Arbetsgruppsmöte
15 mars: eSams kansli med flera träffar EU-kommissionen
16 mars: Workshop om EU-frågor
19 mars: Expertgruppsmöte Juridik
21 mars: Styrgruppsmöte

Aktiviteter utanför eSam närmaste tiden


23 – 25 maj: Offentliga rummet

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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