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Nyhetsbrev från eSam
Det här nyhetsbrevet vänder sig till eSamverkans-programmets (eSams)
medlemsorganisationer. Det distribueras till dig som ingår i något av våra forum eller har
anmält att du vill få det. Du får gärna sprida det vidare till andra som du tror är intresserade av
frågorna. Det kommer ut månadsvis, eller oftare vid behov.

Styrgruppens ordförande sammanfattar året som gått
2019 går mot sitt slut och det har varit ett händelserikt år för eSam. Under
årets första del genomförde vi flera förändringar av programmets inriktning
och organisation. Det innebär t.ex. att vi nu ska lägga mer fokus på att
genomföra utvecklingsarbete tillsammans. I samma anda som verksamt.se har
utvecklats för företag, tar vi därför de första stegen mot en motsvarande
ingång för privatpersoner. Vi har nu inlett arbetet med arbetskraftsinvandring,
livshändelsen flytta, och på sikt tror jag att vi kommer se tjänster för många fler
livshändelser växa fram.
Det går förstås inte att summera det här året utan att nämna arbetet kring
offentlig sektors användande av molntjänster. Det finns ett stort engagemang i
frågan och eSams arbeten har följts av många. Vår målsättning är att offentlig
sektor ska kunna använda molntjänster som är lagliga, effektiva och säkra.
Genom våra kunniga experter inom eSam har vi gjort flertalet analyser och
kompletterande arbeten för att klarlägga hur möjligheterna ser ut. Det gör nu
att medlemmarna har ett gott stöd för myndigheternas fortsatta arbete på det
här området. Under hösten startade också den statliga utredningen och vi ser
fram emot att bistå och följa arbetet.
En annan stor händelse under året, är att Svenskt ramverk för digital
samverkan har införts hos våra medlemmar! Ramverket är framtaget i bred
samverkan och jag tycker det är glädjande att det har fått det genomslag som vi
hoppats på. I januari ska vi överlämna ramverket till våra kollegor på DIGG
för fortsatt arbete.
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Jag kan också konstatera att eSams verksamhet har väckt intresse hos flera
myndighetskollegor. Vi har fått äran att välkomna nya medlemmar under året,
och ytterligare fler har hört av sig. Det är min övertygelse att den frivilliga
samverkan som är utgångspunkten för eSam, är en stark grund för att
tillsammans åstadkomma förändringar som ökar digitaliseringen!
Nu ser vi fram emot ett nytt spännande år med nya utmaningar och framsteg!
God Jul och gott nytt år, önskar
Katrin Westling Palm
GD på Skatteverket och ordförande i eSams styrgrupp

Universitets- och högskolerådet ny medlem
Vid styrgruppsmötet den 10 december, valdes Universitets- och högskolerådet
in som medlemmar i eSam. Vi har bett Karin Röding, GD, att berätta vad
medlemskapet betyder.
– Jag ser fram emot att delta i styrgruppen och ha ett utbyte med de övriga
myndigheterna i nätverket, säger UHR:s generaldirektör Karin Röding. UHR är
intresserat av att ta del av erfarenheter från kolleger som också är
aktiva inom digital utveckling för att tillgodose medborgarnas behov.

UHR kan bidra med erfarenheter och kompetens till åtminstone två
livshändelser:


Livslångt lärande. UHR samordnar den automatiska antagningen till
38 universitet och högskolor – i den internationella antagningen
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hanterar artificiell intelligens (AI) bilagor som de sökande bifogar
anmälan.
Arbeta i Sverige. UHR bedömer utländsk utbildning och utfärdar nära
30 000 utlåtanden varje år. Dessa bedömningar leder i många fall till
arbete eller fortsatt utbildning i Sverige.

Dessutom kan UHR öka eSams möjligheter att gemensamt påverka
regeringsuppdrag, kommande regelförändringar och riktlinjer.
https://www.uhr.se

Mina data - en rapport från eSam
Det personliga informationsägarskapet är ett område som, genom en
tydligare och utökad användning, kan ge förutsättningar för ett viktigt steg i
digitaliseringsarbetet för offentlig sektor. Frågan är aktuell för flera medlemmar
inom eSam. Till exempel har eHälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en
förstudie för en vaccinationstjänst för privatpersoner, som kan ersätta det
traditionella gula häftet.
– Tjänsten kommer att hantera personcentrerad information som samlas in
från offentliga och privata organisationer såväl inom Sverige som från andra
länder. Det säger Manne Andersson från eHälsomyndigheten.
Under hösten har eSams sakområdesgrupp för arkitektur kunnat konstatera att
det både behövs ett insiktsskapande arbete på övergripande nivå och därefter
fördjupningar som stöd för medlemmarnas utvecklingsarbete. Hos eSams
medlemmar pågår därför en inventering för att se vilka områden som är högst
prioriterade inför vårens arbete.
Ett av resultaten så här långt, är rapporten MinaData – Ett koncept för
personcentrerad informationshantering. Rapporten förklarar varför en
personcentrerad informationshantering behövs och hur man kan utforma ett
koncept för MinaData. Konceptet omfattar privatpersoners rättigheter utifrån
dataskyddsförordningen och ger dem möjlighet att ha bättre kontroll på vilken
personlig information som finns. Informationen kan återanvändas hos såväl
offentliga som privata organisationer.
Konceptet personcentrerad informationshantering ska ses som ett komplement
till informationsförsörjningen som redan idag förekommer mellan offentliga
organisationer och som bl.a. regleras av registerförfattningar. Privatpersoner är
aktiva i det digitala ekosystemet med sina personuppgifter. Konceptet
konkretiserar hur man som privatperson kan få stöd i att hantera sina
rättigheter på ett sätt som säkerställer den personliga integriteten.
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Uppdaterad vägledning Outsourcing 2.0
Den 10 december fattade eSam's styrgrupp beslut om en uppdaterad
vägledning som omfattar outsourcing, sekretess och dataskydd. SKR valde att
inte stå bakom beslutet.
Den uppdaterade vägledningen ska ge juridiskt stöd för de överväganden
rörande sekretess och dataskydd, som en myndighet måste göra inför en
planerad utkontraktering. Vägledningen ska också ge information om lämpliga
åtgärder för att säkerställa en korrekt hantering av den information och de
informationssystem som berörs av en utkontraktering.
Nytt i vägledningen är också att den berör globala molntjänster och tar upp
frågor om it-avtal samt redogör för nya regler om informationssäkerhet.
Innehållet bygger på de rapporter och studier som nämns i vägledningen och
på uttalanden i de lagstiftningsärenden där rättsfrågor av berört slag har
övervägts.
Vägledning Outsourcing 2.0

Nytt om namn
Universitets- och högskolerådet UHR, är nya medlemmar och följande
personer kommer att delta i några av eSams olika grupperingar:
Jesper Wadensjö sakområde kommunikation, Antonella Vukoje sakområde
säkerhet och Reijo Soréus sakområde arkitektur.

Aktiviteter i eSam närmaste tiden




14 januari, expertgrupp säkerhet
21 januari samordningsgruppen
23 januari sakområde kommunikation, arkitektur arbetsgrupp,
utvecklingsforums utskott

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