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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.
Filmad intervju med Katrin Westling Palm:
”eSam fortsätter enligt plan under 2018”
Den 21 mars träffades eSams styrgrupp. En av frågorna som diskuterades var hur eSam
påverkas av den nya myndigheten för digital förvaltning. I en filmad intervju berättar eSams
ordförande Katrin Westling Palm om vad styrgruppen kommit fram till om eSams
verksamhet under det kommande verksamhetsåret som löper från juli 2018 till juni 2019.
Sammanfattningsvis berättar hon att eSam fortsätter sin verksamhet enligt plan men med
en beredskap för att verksamheten kan komma att påverkas, det vill säga att myndigheten
kan komma att ta över vissa uppgifter som idag utförs av eSam - men det sker troligen inte
förrän under 2019.
Intervju med Katrin Westling Palm om eSam och den nya myndigheten
Förslag till instruktion och regleringsbrev överlämnat till regeringen
Organisationskommittén för den nya myndigheten för digital förvaltning har lämnat in
förslag till instruktion och regleringsbrev till regeringen. Kommittén har också lämnat
förslag på kompetensprofiler till det rådgivande organet som myndigheten ska inrätta och
en sammanställning över förslag på ändrade förordningar till följd av att myndigheten
inrättas. Parallellt har rekryteringen till den nya myndigheten påbörjats.
Följ organisationskommittén och håll utkik efter annonser på deras Linkedinsida:
Ny myndighet för digital förvaltning
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Hur ska arbetet med Ny i Sverige drivas vidare?
Arbetet med livshändelsen Ny i Sverige lämnade sin förstudierapport i januari med tre
förslag till en myndighetsgemensam digital lösning för den som är ny i Sverige.
Migrationsverket, som färdledande myndighet, och övriga myndigheter som deltagit i
arbetet diskuterar nu hur arbetet ska drivas vidare och vilka fler som bör involveras. När
eSams styrgrupp träffades den 21 mars presenterades förslagen. Till nästa styrgruppsmöte
den 27 juni ska ett beslutsunderlag tas fram som bland annat ska tydliggöra vilka effekter
man vill uppnå och innehålla en handlingsplan.
Ny i Sverige har också kopplingar till arbetet med livshändelsen Sverige tur och retur som
Pensionsmyndigheten är färdledande för. Styrgruppen konstaterade att det behövs ett nära
samarbete mellan Ny i Sverige och Sverige tur och retur.
Parallellt pågår också ett uppdrag inom eSam för att ta fram en modell för hur eSams
medlemmar på ett bättre sätt ska kunna planera, genomföra och förvalta gemensamma
initiativ.
Ta del av förstudierapporten
”Vi fick många praktiska tips och idéer från det rika samarbetsklimat
Sverige har”
EU-perspektivet var i fokus när eSam träffade Generaldirektoratet för informationsteknik
(DG Digit) vid EU-kommissionen under två dagar i mitten av mars. Syftet var att få en
bättre och mer proaktiv helhetsbild över hur EU-arbetet påverkar det gemensamma
digitaliseringsarbetet.
– För oss från Europeiska Kommissionen var de här två dagarna mycket värdefulla. Dels
har vi fått en uppdatering om det imponerande arbete som görs i Sverige runt eförvaltningstjänster och vad Sverige kan erbjuda i form av erfarenhet och lösningar i ett
samarbete med andra medlemsstater, och dels har vi fått med oss många insikter för vårt
framtida arbete. Vi arbetar nu med vårt förslag till utbud av tjänster i flerårsprogrammet
som startar 2021, och här fick vi många praktiska tips och idéer från det rika
samarbetsklimat Sverige har, säger Gertrud Ingestad, generaldirektör för DG DIGIT.
Gemensamma EU-frågor i fokus
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Summering av arbetet med översiktskartan – och hur kan vi ta ett digitalt
kliv?
Den 8 mars samlades alla de som deltagit i årets arbete med att uppdatera eSams
översiktskarta för att ta del av resultatet och diskutera hur vi tillsammans kan ta ett digitalt
kliv. Ansatsen i arbetet har varit att bredda perspektivet genom att utöver eSams
medlemmar även involvera representanter från Inera, Sambruk, länsstyrelsernas
gemensamma kansli, kommuner och andra myndigheter.
Mikael Österlund och Michiko Muto från eSam berättade om vad som kommit fram under
workshopserien. Utöver den generella frågan om stärkt helhetsperspektiv är det tre
områden som pekas ut som särskilt angelägna att kraftsamla kring: det digitala mötet,
effektiv informationsförsörjning och nationella tjänster. Eftermiddagen ägnades åt att
diskutera två områden där det i dag inte finns något naturligt ägarskap och där en
kraftsamling skulle kunna ge stor koncernnytta - ett digitalt kliv: det personliga
informationsägarskapet och det digitala mötet för enskilda.
En gemensam karta för digitaliseringen av det offentliga Sverige
Ny vägledning för digitalt i första hand snart framme
Den juridiska expertgruppen inom eSam har tagit fram en vägledning för digitalt i första
hand som nu slutbereds inom eSam. Bland annat har den remitterats till den rättsliga
referensgruppen. Vägledningen ger stöd i hur organisationer ska kunna leva upp till
regeringens ambition att digitala tjänster ska vara förstahandsval i det offentligas kontakter
med medborgare och företag.
En ny vassare juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom digital
förvaltning
eSams juridiska vägledning för verksamhetsutveckling har fått en bred användning och
delvis brutit ny mark för myndigheternas utveckling av rättsenliga digitala tjänster. Nu har
den uppdaterats och kompletterats till en version 3.0 som ges ut av eSam. Syftet är att ännu
tydligare peka ut lösningar där arkitektur och rättsregler kan samverka som en fungerande
helhet. Arbetet har drivits av den juridiska expertgruppen i samråd med eSams övriga
expertgrupper. Vägledningen slutbereds nu inom eSam, bland annat har den remitterats till
den rättsliga referensgruppen för synpunkter.
Nytt nätverk för livshändelsedriven utveckling börjar ta form
Representanter för drygt 20 myndigheter träffades den 14 mars för att forma ett nätverk
om livshändelse- och behovsdriven utveckling. Förväntningar, syfte och koncept för
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nätverket diskuterades – med kundernas behov i fokus. Det är Bolagsverket och
Pensionsmyndigheten som inom ramen för eSam har tagit initiativ till att driva nätverket.
Läs mer om dagen och ta del av den visuella dokumentationen:
Idéverkstad för uppstart av nätverk om livshändelsedriven utveckling
Gå på eSams nätverksdagar och seminarier på Offentliga rummet
Ta tillfället till påfyllnad och erfarenhetsutbyte på konferensen Offentliga rummet i maj!
Den 23 maj, dagen innan själva konferensen, ordnar eSam tre nätverksdagar:





Nationella principer för digital samverkan – nytt interoperabilitetsramverk
för det offentliga Sverige. Under denna nätverksdag samlar eSam, SKL och Inera
sina respektive arkitekturgrupperingar. För att offentlig sektor på riktigt ska kunna
ta tillvara på digitaliseringens möjligheter behöver vi stärka vår förmåga att fungera
effektivt tillsammans.
Informationssäkerhet i samverkan. Det här är nätverksdagen för dig som arbetar
med och vill samverka om informationssäkerhet inom stat, kommun och landsting.
Verksamhetsutveckling för jurister inom digital förvaltning. Dagen vänder sig
både till eSams rättsliga grupperingar och till jurister från såväl andra myndigheter
som kommuner och landsting. En dag för dig som arbetar med juridiska frågor för
att utveckla och införa digitala tjänster och som vill samverka för att återanvända
redan införda lösningar i stället för att uppfinna hjulet på nytt. Seminarier och
fördjupade samtal om frågor som handlingsoffentlighet och eget utrymme,
inkommande handlingar och nya förvaltningslagen samt E-legitimering och eunderskrifter. eSam kommer också ge en överflygning över aktuella juridiska
vägledningar.

Den 24 maj håller eSam två seminarier:




Det offentliga Sveriges digitalisering – från karta till verkstad. Ett seminarium
om arbetet med att bredda perspektivet i eSams översiktskarta över
digitaliseringsinitiativ i samverkan.
En ny vassare juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom digital
förvaltning. Ett seminarium om den nya uppdaterade vägledningen. Läs mer ovan.

Anmäl dig och läs mer
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En ny sajt om E-legitimering riktad mot privatpersoner växer fram
E-legitimationsnämnden har påbörjat ett arbete för att skapa en samlingsplats (i form av en
webbplats) med information om hur e-legitimering och e-underskrifter fungerar.
Målgruppen är i första hand privatpersoner. Genom webbplatsen är tanken att säkra en
gemensam, kvalitetssäkrad information som den enskilde myndigheten kan länka till – och
därmed ”slipper” myndigheterna hålla sin egen information uppdaterad.
Bakgrunden är det regeringsuppdrag som E-legitimationsnämnden fått att förbättra och
samordna informationen till privatpersoner – i samarbete med eSam. eSams medlemmar är
representerade i en referensgrupp. Den nya sajten ska finnas uppe i en första version i maj.
Nytt om namn
Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik är ny i eSams styrgrupp. Mats H
Pettersson går in som Pensionsmyndighetens representant i arbetsgruppen och ersätts då
av Andreas Tranell i referensgruppen för säkerhet. Ann-Kristin Hansson är Tullverkets nya
representant i den rättsliga referensgruppen.
Aktiviteter i eSam närmaste tiden


















9 april: Referensgrupp Säkerhet
10 april: Expertgrupp Arkitektur
10 april: Expertgrupp Säkerhet
11 april: Arbetsgruppsmöte
16 april: Expertgrupp Juridik
19 april: Referensgrupp Arkitektur
19 april: Möte eSams kommunikationschefer
8 maj: Expertgrupp Arkitektur
15 maj: Expertgrupp Säkerhet
16 maj: Arbetsgruppsmöte
21 maj: Expertgrupp Juridik
23-24 maj: eSams arrangemang på Offentliga rummet, se mer ovan
5 juni: Expertgrupp Arkitektur
12 juni: Expertgrupp Säkerhet
13 juni: Arbetsgruppsmöte
18 juni: Expertgrupp Juridik
27 juni: Styrgruppsmöte

5 (6)

Nyhetsbrev
2018-04-06

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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