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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. Du
får gärna sprida det vidare till andra som du tror är
intresserade av frågorna. Det kommer ut månadsvis,
eller oftare vid behov.
Tre inriktningar i verksamhetsplanen för 2019 – 2020
Arbetet under kommande verksamhetsår kommer att bedrivas utifrån tre
inriktningar: genomföraren, vägledaren och pådrivaren. Det framgår av den
verksamhetsplan som eSams styrgrupp beslutat för verksamhetsåret som löper
från juli 2019 till och med juni 2020.
Fokus i inriktningen genomföraren är att få kraft i att driva gemensamma
utvecklingsinitiativ till nytta för privatpersoner och företag. Arbetet med
livshändelsen Flytta till Sverige med fokus på arbetskraftsinvandring samt den
fortsatta utvecklingen av verksamt.se kommer att vara prioriterat.
Inom det vägledande området kommer arbetet med att införa Svenskt ramverk
för digital samverkan hos eSams medlemmar att fortsätta liksom planeringen
för att lämna över ramverket till DIGG. Arbetet med harmonisering av
säkerhetsåtgärder fortsätter utifrån de analyser som gjorts av möjligheterna att
använda SKLs metod för informationsklassning, KLASSA. Arbetet med att
skapa nya och uppdatera gamla vägledningar fortsätter. Först ut är
vägledningen för Outsourcing och sekretess. Under året ska ett arbete göras
för att också prova ett nytt format för vägledningar.
Områden för det pådrivande arbetet är bland annat fortsatt molnfrågan och
registerförfattningar.
Ta del av verksamhetsplanen
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Samlat ja till fortsatt medlemskap i eSam
Alla 24 nuvarande medlemmar har nu tackat ja till att fortsätta samarbetet i
eSam. Därmed skriver medlemmarna under den uppdaterade
överenskommelse om samverkan som togs fram i samband med översynen
som gjorts under året av eSams verksamhet. Dialog fortsätter med SKL för att
förtydliga SKLs särskilda roll som en medlemsorganisation i en
medlemsorganisation och vad det innebär för samarbetet.
Fortsatt arbete med målbild och utvecklingsplan
Till nästa styrgruppsmöte i oktober ska målbilden för det gemensamma
utvecklingsarbetet fördjupas och även utvecklingsplanen ska vidareutvecklas
för att ta höjd för behoven hos alla eSams medlemmar. Arbetet drivs av det
nyetablerade utvecklingsforumet i eSam som också har i uppgift att till oktober
konkretisera hur forumet ska arbeta i förhållande till övriga forum i eSam.
En gemensam digital lösning för arbetskraftsinvandring enligt
konceptet för det vi tidigare kallade ”Open Sweden”
Sedan en tid arbetar Migrationsverk, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan med ett koncept för en gemensam digital ingång som skulle
kunna omfatta hela det offentliga Sverige och alla livshändelser på sikt och som
är tänkt att bygga på ett gemensamt digitalt ekosystem. (Konceptet kallades
tidigare Open Sweden men kommer att byta namn). Först ut är ett
utvecklingsinitiativ kring livshändelsen Flytta till Sverige med fokus på
arbetskraftsinvandring. Under hösten påbörjas arbetet med att ta fram en
digital lösning för test och driftsättning. Läs mer och ta del av FAQ:
Med riktning mot en digital ingång till det offentliga Sverige
Artikelserie om principerna i Svenskt ramverk för digital
samverkan
Ta del av hur Polisen arbetat med principerna i det ramverk för digital
samverkan som eSams medlemmar tagit fram tillsammans och börjat införa i
sina organisationer. I en serie artiklar uppmärksammar vi de 13 principerna.
Först ut är princip nr. 3: Öppna upp. Artikelserien fortsätter efter sommaren.
Månadens princip för digital samverkan: Öppna upp
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Ny vägledning som stöd för myndigheters interna digitalisering
- Det här är kanske den mest användbara av våra juridiska vägledningar. Syftet
är att stödja myndigheterna i arbetet med att införa en helt digital hantering av
information, dels i myndighetens verksamhetssystem, dels i generella
stödfunktioner som till exempel kommunikation av meddelanden, elegitimering, e-underskrifter, e-arkiv och eget utrymme, säger Johan Bålman
om eSams helt nya vägledning för myndigheters informationshantering,
Digitalisera rätt.
Ny vägledning från eSam om myndigheters informationshantering
Check på checklista för jurister
Sedan checklista för jurister togs fram 2014 av E-delegationen har många
centrala författningar tillkommit eller ändrats, till exempel
dataskyddsförordningen, förvaltningslagen, upphandlingslagstiftningen,
kommunallagen och säkerhetsskyddslagen. Därför har den nu uppdaterats av
eSam tillsammans med myndighetsjurister och andra experter från flera olika
myndigheter och SKL.
- Det innebär att man inte behöver ägna tid åt att fundera över på vilket sätt
nya eller ändrade författningar (exempelvis dataskyddsförordningen) påverkar
innehållet i checklistan. Det underlättar också att länkarna till olika dokument
är uppdaterade, säger Berit Wennström från Lantmäteriet som även var med
och tog fram den första versionen av checklistan 2014.
Checklistan för jurister har uppdaterats
Sju enkla råd om organisering av säkerhetsarbetet
eSams expertgrupp för säkerhet har tagit fram sju enkla råd för hur
myndigheter bör organisera sitt säkerhetsarbete. Detta för att ge
ledningsgrupper och säkerhetsexperter stöd. Stödet har tagits fram mot
bakgrund av incidenter inom säkerhetsområdet de senaste åren och den debatt
som följt både i media och internt inom myndigheter om bristande
säkerhetskultur och bristande rutiner.
Råd från eSam som stöd för myndigheters säkerhetsarbete
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SKL:s nya digitaliseringsstrategi
SKL har tagit fram en digitaliseringsstrategi tillsammans med Inera och SKL
Kommentus AB. Syftet är att skapa en gemensam riktning för kommuner,
regioner och SKL-koncernen om grundläggande förutsättningar för utveckling
i en digital tid. Strategin är en omarbetad version av ”Handlingsplan 2017-2025
och den förhåller sig till de 13 grundläggande principerna i Svenskt ramverk
för digital samverkan8, som i sin tur utgår från principer i EU:s ramverk
European Interoperability Framework (EIF).
Ta del av SKLs digitaliseringsstrategi ” Utveckling i en digital tid – En strategi
för grundläggande förutsättningar”
Aktiviteter i eSam närmaste tiden
Obs. att fler möten tillkommer, detta är vad som är klart i skrivande stund:







20 augusti: Expertgrupp säkerhet
27 augusti Expertgrupp juridik
10 september: Samordningsgrupp
17 september: expertgrupp juridik
18 september: Sakområdesgrupp kommunikation
24 september: Expertgrupp säkerhet
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”Vi ses igen till hösten!”

-

Efter 1,5 månad som eSams kanslichef återstår nu endast en vecka för mig
innan det är dags för semester. Sen jag började här har dagarna har gått i
en rasande fart och jag har träffat många engagerade och drivna personer
hos våra medlemmar som dessutom gett mig spännande uppslag och
idéer. Till hösten har vi den nya verksamhetsplanen som grund att stå på
och får utifrån den navigera rätt bland alla de frågor som behöver
samordnas och utvecklas. Men först väntar ledighet och svensk sommar.
Vi ses igen till hösten!

Sofia Ekelöf, chef eSams kansli

Läs mer
Läs mer på www.esamverka.se och följ oss på Linkedin:
eSamverkansprogrammet (eSam). Nyhetsbrevet publiceras också på
esamverka.se.

5 (5)

