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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.
Samverkansplan mellan DIGG och eSam
Digitaliseringen av den offentliga sektorn är beroende av initiativ från många
olika aktörer. I och med bildandet av DIGG - Myndigheten för digital
förvaltning – som en ny aktör har det funnits ett behov av att tydliggöra hur
samverkan och samarbete kan ske mellan myndigheten och eSam för att säkra
bra gränsytor och samarbetsformer. Därför har eSam och DIGG gemensamt
tagit fram en samverkansplan.
Ta del av Samverkansplan mellan DIGG och eSam

Juridiskt seminarium för att förankra och få in
synpunkter
Den 16 april höll den juridiska expertgruppen och den juridiska
sakområdesgruppen ett gemensamt seminarium. Största tiden ägnades åt de två
juridiska dokument som är ute på remiss inom eSam, dels den uppdaterade
checklistan för jurister och dels en helt ny vägledning som stöd för
myndigheters interna informationshantering.
Syftet var att förklara, förankra och inhämta synpunkter. Inbjudna var även
andra som berörs, till exempel för att de ska skriva remissvar. Remisstiden går
ut den 10 maj.
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De båda dokumenten togs emot mycket väl. Förhoppningsvis kan
genomgången bidra till att kloka synpunkter lämnas i remissvaren så att
dokumenten blir ännu bättre, säger Johan Bålman på eSams kansli.

Checklista för hur myndigheter bör organisera
säkerhetsarbetet
eSams expertgrupp för säkerhet arbetar med en enkel checklista för sina
medlemmar om vad man primärt behöver tänka på när man organiserar sitt
säkerhetsarbete. I början av maj kommer den att skickas ut för remiss till
eSams medlemmar via sakområdesgruppen för säkerhet där alla medlemmar
har en representant.

Hur kan vi jobba tillsammans kring säkerhet och ny
teknik?
Frågan om hur vi kan arbeta gemensamt kring säkerhetsutmaningar med ny
teknik som RPA (Robotic Process Automation), Artificiell intelligens, Big data
samt öppna och aggregerade data har diskuterats en tid inom eSams
expertgrupp för säkerhet. Frågan kommer att tas upp även på
sakområdesgruppens möte i slutet på maj för att få ytterligare inspel till fortsatt
arbete.

Vad säger självskattningen om hur vi bör gå vidare?
Under våren har eSams medlemmar skattat sin förmåga till digital samverkan.
Nästa steg är att dra slutsatser av självskattningen, både inom respektive
organisation och gemensamt. Utifrån resultatet – vad behöver vi göra för att
införa Svenskt ramverk i praktiken? Arbetet med att identifiera behov av
gemensamma åtgärder sker i eSams sakområdesgrupp för arkitektur.
Vill du veta mer om Svenskt ramverk för digital samverkan och dess principer
och rekommendationer, läs mer på vår webb!
Läs mer om principerna och rekommendationerna i ramverket
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Goda exempel
Vi kan behöva boosta oss ibland! Därför har vi sammanställt goda exempel på
hur eSams medlemmar tagit tillvara på digitaliseringens möjligheter genom åren
för att underlätta för dem vi är till för.
Läs mer på vår webb och ta del av bildspelet

Delta på Offentliga rummet
Du har väl anmält dig till konferensen Offentliga rummet? Den hålls i Västerås
den 11 – 12 juni. eSam är samarbetspartner till konferensen och eSams kansli
kommer att finnas där.
Läs mer om eSams engagemang på offentliga rummet

Aktiviteter i eSam närmaste tiden











16 maj: Sakområdesgrupp arkitektur
20 maj: Samordningsgrupp
21 maj: Expertgrupp juridik
21 maj: Expertgrupp säkerhet
23 maj: Kommunikationsgrupp
29 maj: Gemensamt möte med expertgrupp och sakområdesgrupp
säkerhet
18 juni: Expertgrupp juridik
18 juni: Expertgrupp säkerhet
19 juni: Sakområdesgrupp arkitektur
26 juni: Styrgrupp

Externa arrangemang


11 – 12 juni: Konferensen Offentliga rummet 2019 i Västerås

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