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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.
Nya myndigheten för digitalisering hamnar i Sundsvall
Den nya myndigheten för digitalisering av offentlig sektor lokaliseras till Sundsvall. Bengt
Kjellson, nuvarande generaldirektör för Lantmäteriet, blir ordförande i
organisationskommittén som ska etablera den nya myndigheten. Enligt direktivet ska
myndigheten kunna inleda sin verksamhet den 1 september 2018. Myndigheten ska
utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter samt förvaltningen i
kommuner och landsting.
Kommittédirektiv
Ny myndighet för digitalisering lokaliseras till Sundsvall

Diskussion om prioriteringar utifrån översiktskartan
I arbetet med att revidera eSams översiktskarta över pågående initiativ och behov har
eSams kansli lett sex workshops sektorsvis med nyckelpersoner som representerar hela det
offentliga - stat, kommun och landsting. Därefter har arbetsgruppen haft ett första möte
om resultatet och prioriteringar för det gemensamma arbetet i eSam framöver. Ett tydligt
resultat från workshopserien är insikten att man behöver se till hela ”ekosystemet” eller
beroenden inom ett visst område för att se vilka insatser som bör prioriteras gemensamt
men också för att respektive organisation ska kunna förhålla sig till helheten på ett effektivt
sätt.
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I början av nästa år kommer alla som deltagit i workshops kring översiktskartan att bjudas
in till ett stormöte för återkoppling och fortsatta samtal.

eSam tar fram en gemensam färdplan
Utöver arbetet med översiktskartan pågår ett arbete inom eSam för att tydliggöra
framtidsutmaningar inom digitaliseringsarbetet. Med utgångspunkt från främst
framtidsutmaningarna och översiktskartan tar eSam fram en gemensam färdplan. Den ska
kunna användas som stöd för gemensam planering, proaktiv lagstiftning och förbättra våra
möjligheter att driva koncerngemensamma frågor inom EU. En första version av planen
ska vara klar i mars.

Arbetet med öppna data ska stödja Riksarkivets uppdrag
Ett arbete har gjorts inom eSam för att sammanställa vilka regeringsuppdrag som finns på
nationell nivå inom området öppna data och ta fram förslag till gemensamma åtgärder. Det
finns starka beroenden till Riksarkivets övergripande uppdrag inom området. Det fortsatta
gemensamma arbetet inom eSam fokuseras på att stödja Riksarkivets arbete.

Rättsliga uttalanden om eget utrymme och
inkommandetidpunkt
eSams juridiska expertgrupp har gjort rättsliga uttalanden om eget utrymme respektive
inkommandetidpunkt. De utgår från regeringens uttalanden i propositionen till en ny
förvaltningslag och i en proposition om ändringar i lagen om offentlighet och sekretess.
Rättsligt uttalande om eget utrymme
Rättsligt uttalande om inkommandetidpunkt

Säker statlig IT-drift i fokus vid första referensgruppsmötet
Det första mötet med referensgruppen för säkerhet hölls den 6 december tillsammans med
expertgruppen. Bland annat diskuterades säker statlig it-drift med anledning av
Försäkringskassans uppdrag att tillhandahålla it-drift. Gruppen hade också en första
diskussion om vad medlemmarna i eSam kan göra tillsammans inom säkerhetsområdet.
Expertgruppen har etablerat en samverkan med vårdens nätverk för informationssäkerhet,
NIS, för att dela erfarenheter och kunskap. På motsvarande sätt kommer samverkan ske
med kommunernas nätverk, KIS.
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Givande samtal om AI i offentlig sektor
Engagemanget var stort när CIO:s, IT- och utvecklingschefer och andra beslutsfattare hos
eSams medlemmar träffades den 4 december för rundabordssamtal om vad vi kan göra
gemensamt inom området articifiell intelligens. Göran Lindsjö var moderator och delade
med sig av sina erfarenheter och iakttagelser från både svenska och amerikanska
organisationer.
Kjell Persson berättade, i sällskap med Robot Robin, om Arbetsförmedlingens arbete med
robotisering. Därefter följde en diskussion om hur vi som myndigheter kan använda oss av
artificiell intelligens och vad vi kan göra tillsammans. Gruppen beslöt att träffas en heldag i
början av nästa år för att fördjupa diskussionen.

Projektet Säker digital kommunikation etableras
SKL, flera myndigheter, kommuner och landsting/regioner har tillsammans med Inera
påbörjat projektet Säker digital kommunikation. Målet med projektet är att definiera ett
gemensamt sätt att överföra känslig information mellan aktörer i offentlig sektor, inklusive
privata utförare. I förlängningen handlar det även om kontakten med invånare och andra
intressenter. Informationsutbyte ska kunna ske digitalt på ett enkelt, effektivt och säkert
sätt. Säker digital kommunikation ska också vara möjlig utanför Sveriges gränser. Under
hösten är projektet i etableringsfas. Det beräknas sträcka sig till och med år 2020.
Av eSams medlemmar deltar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och
Skatteverket (utöver SKL) i etableringsfasen. Dialog förs om samarbetsformer med eSam.
Mer information på SKL:s webbplats

Informationsmöten om eIDAS-förordningen
Ta del av och sprid gärna bildspel och video från E-legitimationsnämndens
informationsmöten i november om eIDAS-förordningen, där även eSam deltagit. Om
mindre än ett år ska alla Sveriges myndigheter, kommuner, landsting och regioner erkänna
utländska e-legitimationer i sina offentliga e-tjänster. Redan nu ska det offentliga acceptera
elektroniska underskrifter.
Information om eIDAS-förordningen

Trafikverket välkomnas som medlem
Från årsskiftet kommer Trafikverket med i eSam och blir därmed vår 23:e medlem.
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Tillsammans är vi eSam – följ vår jul kalender

Det är engagemanget hos våra 22 medlemsorganisationer som är grunden för eSam. Därför
lyfter vi fram medarbetare i olika roller i eSam i årets julkalender som pågår ända till
julafton.
Följ eSams julkalender på esamverka.se

Nytt om namn
Jenny Birkestad, direktör avdelningen för digitalisering, SKL, ersätter Anna Gillquist i
arbetsgruppen. Sida har utsett Roland Hedlund till representant i referensgruppen för
säkerhet. I den rättsliga referensgruppen ersätts Jens Västberg från Kronofogden av Anna
Lindelöf.

Aktiviteter i eSam närmaste tiden





12 december: Expertgruppsmöte Arkitektur med tillsammans med representanter
för övriga expertgrupper (juridik, säkerhet)
13 december: Seminarium om innovation i livshändelser
10 januari: Arbetsgruppen
24 januari: Styrgrupp

Aktiviteter utanför eSam närmaste tiden


12 december: Informationsmöte om projektet Säker digital kommunikation
(Inera/SKL)
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Läs mer
Läs mer på esamverka.se och prenumerera på eSams nyheter via RSS. Nyhetsbrevet
publiceras också på esamverka.se.
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