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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 dem
du tror är intresserade av frågorna. Det kommer ut månadsvis,
eller oftare vid behov.
Dialog med organisationskommittén för
nya digitaliseringsmyndigheten
Den nya myndigheten för digitalisering av offentlig sektor ska vara igång den 1 september
2018. Bengt Kjellson, ordförande i organisationskommittén som ska etablera den nya
myndigheten, besökte eSams styrgrupp den 24 januari. På styrgruppsmötet diskuterades
hur samarbetet och dialogen mellan eSam och organisationskommittén ska se ut framöver.
Dialog med eSam om nya myndigheten

Rapport om framtidsutmaningar
Genom arbetet med översiktskartan har eSam en god överblick av nuläget – av
gemensamma behov samt planerade och pågående initiativ. Men vart är vi är på väg? Vilka
är de framtidsutmaningar som vi redan nu ser? En del av svaren finns i rapporten
”Gemensamma framtidsutmaningar – och möjligheter” som tagits fram i eSam och som
sammanställts av Michiko Muto på eSams kansli.
Sammanställningen bygger på reflektioner och idéer som framkommit vid möten och
workshops, skriftliga underlag från medlemmar samt viss omvärldsbevakning. Ambitionen
är att rapporten, tillsammans med översiktskartan över behov och initiativ, ska ligga till
grund för den kommande färdplanen för eSam.
Framtidsutmaningar för digitaliseringen av det offentliga Sverige
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Översyn av principerna för digital samverkan
När E-delegationen tog fram vägledningen för digital samverkan togs även principer för
digital samverkan fram. eSams expertgrupp inom arkitektur driver nu ett arbete för att se
över och uppdatera principerna. Även expertgrupperna för säkerhet och juridik är
involverade i revideringen utifrån sina perspektiv.
I arbetet ses den befintliga strukturen och principerna över med utgångpunkten att
principerna ska vara ett stöd till offentliga organisationers digitaliseringsarbete i samverkan.
Det Europeiska ramverket för interoperabilitet (EIF) kommer, tillsammans med andra
relevanta principer från EU, att arbetas in i principerna för digital samverkan. Ambitionen
är att svenska offentliga organisationer inte själva ska behöva sätta sig in i
rekommendationer och principer från EU då de redan är ”inarbetade” i de svenska
nationella principerna. Arbetet ska bli klart till sommaren.

Workshop med EU-perspektiv
Hur ska vi förhålla oss till Single digital gateway, The Once Only Principle och eDelivery?
Det är några av de frågor som kommer tas upp vid en kommande workshop för eSams
medlemmar om EU-perspektivet i digitaliseringen. Representanter för EU-kommissionen
inleder dagen. Dagen innan träffar eSams kansli, Hans Ekstål från Bolagsverket och
representanter från departementet och organisationskommittén EU-kommissionen för att
diskutera samarbetsformer framöver. Expertgruppen inom arkitektur kommer även att
genomföra ett arbetsmöte med kommissionen om hur andra medlemsstater har omsatt
EIF i nationella ramverk.

Förstudierapport om Konkursinformation
Förstudien om en bastjänst för konkursinformation har lämnat sin slutrapport. I arbetet
som letts av Kronofogden inom ramen för eSam har Domstolsverket och
Arbetsförmedlingen deltagit. Flera myndigheter har också ingått i en referensgrupp. Dialog
förs nu mellan Bolagsverket, Domstolsverket och Kronofogden om hur det fortsatta
arbetet ska läggas upp.
Ta del av rapporten

Ska vi ha en gemensam referensarkitektur för behörighetsoch åtkomsthantering?
En av förutsättningarna i en effektiv informationsförsörjning är att få tillgång till rätt
information baserat på vem man är, vilken organisation man tillhör samt vilka behörigheter
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man har. eSam undersöker nu om myndigheterna i eSam kan använda samma
referensarkitektur som tagits fram av Inera för kommuner och landsting. Ambitionen är att
hela offentliga Sverige på sikt ska kunna använda samma referensarkitektur.

Nytt nätverk för livshändelsedriven utveckling
Pensionsmyndigheten och Bolagsverket har tagit initiativ till att driva ett nytt
myndighetsnätverk inom ramen för eSam om livshändelsedriven utveckling. Den 14 mars
hålls ett första möte för att etablera syfte och ambition med nätverket. Mötet är öppet även
för andra än eSams medlemmar. Anmälan är öppen till den 2 mars.
Var med och forma nya nätverket för livshändelsedriven utveckling

Fortsatta samtal om AI i offentlig sektor
I december hölls rundabordssamtal inom eSam om vad vi kan göra gemensamt inom
området articifiell intelligens. Ett uppföljande möte med CIOs, utvecklingschefer och
liknande roller inom eSam kommer att hållas den 20 februari tillsammans med
representanter för RISE (Research Institutes of Sweden) som är ett oberoende, statligt
forskningsinstitut som erbjuder expertis och testmiljöer.

Information till privatpersoner om e-legitimering och eunderskrifter
Ett arbete har påbörjats för att skapa en samlingsplats (i form av en webbplats) med
information om hur e-legitimering och e-underskrifter fungerar och svar på de vanligaste
frågorna kring e-legitimering. Målgruppen är i första hand privatpersoner och syftet är i
förlängningen att få fler att skaffa sig elektronisk legitimation. Bakgrunden är ett
regeringsuppdrag till E-legitimationsnämnden att i samarbete med eSam verka för en ökad
och breddad användning av elektronisk identifiering inom offentlig sektors e-tjänster.
Genom webbplatsen säkras en gemensam, kvalitetssäkrad information som den enskilde
myndigheten och andra aktörer kan länka till. Representanter för eSams medlemmar har
bjudits in att delta i en referensgrupp.
En första version av webbplatsen ska lanseras i samband med konferensen Offentliga
rummet den 23-25 maj. Redan nu finns information riktad till privatpersoner på Elegitimationsnämndens nya webbplats:
Till E-legitimationsnämndens sida för privatpersoner
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Stort intresse för öppet forum om öppna data
Det öppna forum som Riksarkivet och eSam bjudit in till den 14 februari om öppna data är
fullbokat och många står redan på reservlistan. Dagen kommer att handla om hur
myndigheter och kommuner bäst jobbar med öppna data. Det vänder sig till den som
ansvar för, jobbar med eller vill börja jobba med öppna data.
Inbjudan till öppet forum om öppna data

Dags att nominera till Guldlänken 2018
Nomineringen till årets Guldlänken är öppen till den 15 mars. I år premieras innovationer i
offentlig verksamhet med påvisade effekter. Bidraget ska även ha en potential för spridning
till andra offentliga verksamheter. Vinnaren utses på konferensen Offentliga rummet som i
år hålls i Göteborg den 23 – 25 maj. eSam är medarrangör.
Dags att nominera till Guldlänken 2018

Tre nya medlemmar välkomnas
eSam välkomnar Boverket, Domstolsverket och Trafikverket som medlemmar i eSam från
årsskiftet. Därmed har eSam 25 medlemmar som tillsammans samverkar kring
digitaliseringen av det offentliga Sverige.

Nytt om namn
I och med att eSam fått tre nya medlemmar har våra forum utökats. I styrgruppen ingår nu
även Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren, Domstolsverkets generaldirektör Martin
Holmgren samt Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon. I arbetsgruppen representeras
Boverket tillsvidare av Christina Johannesson, Domstolsverket av Lena Nilsson och
Trafikverket av Britt-Marie Calles.
De nya medlemmarna håller på att utse representanter i eSams referensgrupper för
arkitektur, juridik och säkerhet. Klart är att Henrik Aminoff från Trafikverket kommer att
ingå i referensgruppen för juridik.

Följ oss på Linked in
Sedan några veckor finns vi även på Linkedin in under profilen eSamverkansprogrammet
(eSam). Följ vårt spännande arbete även där!
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Aktiviteter i eSam närmaste tiden


















31 januari: Workshop med nya medlemmar om översiktskartan
12 februari: Referensgruppsmöte Arkitektur
13 februari: Expertgruppsmöte Säkerhet
14 februari: Öppet forum om öppna data (i samarbete med Riksarkivet)
15 februari: Arbetsgruppsmöte
20 februari: Expertgruppsmöte Juridik
20 februari: Uppföljande möte om AI i samverkan för CIO, IT-chefer etc. i eSam
22 februari: Expertgruppsmöte Arkitektur – workshop kring gemensamma
principer
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.
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



1-2 februari: E-legitimationsdagen
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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