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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: styrgrupp, arbetsgrupp,
expertgrupper och referensgrupper. Du får gärna sprida det
vidare till andra som du tror är intresserade av frågorna. Det
kommer ut månadsvis, eller oftare vid behov.
Ökat fokus på privatpersoner och företags behov och på att driva
gemensamma utvecklingsprojekt
eSams styrgrupp har beslutat att eSam fortsätter sin verksamhet. Beslutet grundas i den
översyn av verksamheten som genomförts under hösten. Översynen visar att behovet av
eSam kvarstår och att det snarare är ett fokusskifte än ny inriktning som behövs. Skiftet
består i att ytterligare öka fokus på de gemensamma målgrupperna, privatpersoner och
företag och deras livshändelser och behov, men också en större förmåga att driva
gemensamma utvecklingsprojekt.
Bakgrunden till översynen är bildandet av DIGG som har lett till ett behov av att utveckla
och definiera eSams uppdrag och roll i den förändrade kontexten - för att säkerställa att
inget dubbelarbete sker och att inget ramlar mellan stolarna.
Läs mer om beslutet och de justeringar av organisationen som kommer att genomföras:
Samverkan inom eSam fortsätter
Fortsatt arbete utifrån konceptförslaget Open Sweden
I det gemensamma arbetet med Ny i Sverige och Sverige Tur och Retur har ett förslag till
koncept med arbetsnamnet Open Sweden tagits fram. Lösningen som bygger på mobilt
först har potential att på sikt kunna omfatta alla livshändelser. I nästa steg fram till
styrgruppsmötet i juni ska projektet bland annat ta fram en nyttoanalys. Vidare ska frågor
kring teknik, juridik, identifieringslösning och informationssäkerhet analyseras och
fördjupas liksom avsändarfrågan. Projektet behöver arbeta tillsammans med Verksamt
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(Starta och driva företag) kring behov av tekniska lösningar som är gemensamma för både
privatpersoner och företag.
Arbetet drivs av Migrationsverket som färdledare tillsammans med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Skatteverket och sedan januari deltar även DIGG i vissa delar.
Framöver kommer fler aktörer att involveras.
Självskattning pågår – grund för fortsatt utveckling
I juni beslutade eSams styrgrupp om att införa det ramverk som togs fram inom eSam
våren 2018, Svenskt ramverk för digital samverkan. Under hösten började eSams
referensgrupp för arkitektur planera för införandet hos eSams medlemmar. Ramverket,
som består av 13 principer och 41 rekommendationer, rör inte bara arkitektur utan hela
organisationens förmåga till digital samverkan.
Som ett första steg ska respektive medlem genomföra en självskattning av hur väl man
ligger till i förhållande till rekommendationerna i ramverket. Självskattningen genomförs
under januari – mars med hjälp av ett gemensamt verktyg som tagits fram av
Migrationsverket och Kronofogden. Flera medlemmar är redan igång med sin
självskattning. Nästa steg blir att dra slutsatser utifrån självskattningen, både för respektive
medlem men också gemensamt med utgångspunkt i den sammantagna bilden. Dessa
slutsatser kan sedan bli ett bra underlag för verksamhetsplaneringen.
Läs mer om ramverket
Förstudien Webbaserat kontorsstöd presenteras 22 februari
eSams kansli och representanter från expertgrupperna juridik och säkerhet har deltagit i en
referensgrupp för förstudien Webbaserat kontorsstöd som letts av Statens inköpscentral,
Kammarkollegiet. Förstudien har handlat om förutsättningarna för ett ramavtal för
kontorstjänster som möter legala krav, t.ex. de som uppstår vid användning av molntjänster.
Förstudien har inte begränsat sig till OSL (Offentlighets- och sekretesslagen) utan omfattar
också förutsättningar inom andra områden, t.ex. GDPR och den nya säkerhetslagstiftningen
Kammarkollegiet kommer att presentera förstudien vid ett seminarium den 22 februari.

Konkurrensverkets ställningstagande underlättar samverkan inom staten
Konkurrensverket gör bedömningen att två statliga myndigheter, som båda ingår i samma
rättssubjekt (staten) inte omfattas av upphandlingslagstiftningen när de anlitar varandra för
att utföra tjänster eller anskaffa varor. Det framkommer av ett ställningstagande från
Konkurrensverket innan jul. Ställningstagandet ligger helt i linje med de slutsatser som eSams
expertgrupp kommit fram till tidigare.
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Ställningstagande från Konkurrensverket underlättar samverkan inom staten
Vägledning för myndigheters interna informationshantering tas fram
eSams juridiska vägledningar och rättsliga uttalanden har hittills inriktats på enstaka frågor.
När förvaltningens informationsflöden nu ska bli helt digitala krävs en helhetssyn som
innefattar både hur e-handlingar färdigställs och ges in och hur de handläggs och
expedieras. eSams juridiska expertgrupp arbetar därför med en vägledning som tar sikte på
myndigheters informationshantering från ax till limpa.
Vägledningen tar upp situationer där myndigheter behöver vara särskilt uppmärksamma för
att hanteringen ska bli ändamålsenlig och rättsenlig. Vägledningen kommer att knyta an till
Svenskt ramverk för digital samverkan som håller på att införas hos eSams medlemmar.
Vägledningen väntas bli klar innan sommaren.
Tvärfunktionellt möte inom eSam den 27 mars
I syfte att få mer utväxling genom att arbeta tvärfunktionellt inbjuds expert- och
referensgrupper inom esSam tillsammans med arbetsgruppen, kommunikationsgruppen
och eSams kansli till ett stormöte den 27 mars. Vi kommer att göra nedslag i aktuella frågor
som t.ex. Svenskt ramverk för digital samverkan, juridiska vägledningar, molnfrågan och
säkerhetsskyddslagen. Vi kommer också gå igenom de organisationsförändringar som
beslutats i samband med översynen av eSam för att kunna diskutera hur vi bäst arbetar
tillsammans framöver.
Inbjudan kommer per e-post från den som leder respektive gruppering.
Aktiviteter i eSam närmaste tiden










13 februari: Arbetsgruppsmöte
14 februari: Referensgrupp Arkitektur
19 februari: Expertgrupp Säkerhet
19 februari: Expertgrupp Juridik
21 februari: Kommunikationschefsmöte
12 mars: Referensgrupp Arkitektur
19 mars: Expertgrupp Säkerhet
19 mars: Expertgrupp Juridik
27 mars: Gemensamt möte eSams forum

3 (4)

Nyhetsbrev
2019-02-11

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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