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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 generaldirektörer kommenterar eSams nya inriktning
Titta på filmade intervjuer med kommenterar om eSams nya inriktning och betydelsen av
fortsatt samverkan. Det är dels två av eSams medlemmars generaldirektörer, Björn
Risinger, Naturvårdsverket och eSams ordförande Katrin Westling Palm, Skatteverket och
dels DIGGs generaldirektör, Anna Eriksson, som uttalar sig.
Hör tre generaldirektörer om eSams nya inriktning
Läs mer om arbetet med självskattningen inom eSam
Vi vet att vi måste samverka för att kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Men hur
är det med förmågan? eSams medlemmar börjar hos sig själva och genomför en
självskattning av hur väl den egna organisationen lever upp till det ramverk för digital
samverkan som eSam tagit fram. Ramverket, som består av 13 principer och 41
rekommendationer, rör inte bara arkitektur utan hela organisationens förmåga till digital
samverkan. Självskattningen pågår under januari till mars hos eSams medlemmar. Läs mer
om verktyget som används och bakgrunden:
eSams medlemmar skattar sin förmåga till digital samverkan
Checklistan för jurister och vägledning för myndigheters interna
informationshantering på remiss inom eSam
Två centrala dokument som stöd för digitaliseringen av offentlig sektor skickas ut på remiss
i eSam inom kort. Den juridiska expertgruppen har dels uppdaterat E-delegationens
checklista för jurister och dels tagit fram en helt ny vägledning som stöd för myndigheters
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interna informationshantering. Under remisstiden kommer eSam att ordna ett seminarium
kring de två dokumenten för att både förankra och inhämta synpunkter.
Ta del av förstudien Webbaserat kontorsstöd
Statens inköpscentral rekommenderar att det genomförs en ramavtalsupphandling av
webbaserade funktioner som tillgodoser offentlig sektors funktionella och rättsliga behov,
när en marknad för detta etablerats. Det framkom när Statens inköpscentral vid
Kammarkollegiet presenterade sin förstudie Webbaserat kontorsstöd den 22 februari.
Förstudien har undersökt möjligheten att upphandla ett webbaserat kontorsstöd
(ordbehandling, e-post, samarbetsverktyg, dokumenthantering och andra funktioner som
tillhandahålls slutanvändaren i en webbläsare). Bakgrunden till förstudien är problem med
främst utländskt ägda leverantörer när det gäller lagligheten enligt OSL, GDPR och
säkerhethetslagstiftningen. Förstudien delar den syn som eSam ger uttryck för i sitt rättsliga
uttalande från 2018 (Rättsligt uttalande om röjande och molntjänster).
eSams kansli och representanter från expertgrupperna juridik och säkerhet har deltagit i
referensgruppen för förstudien.
Ta del av förstudierapporten
Fem teman på tvärfunktionellt möte den 27 mars
Den 27 mars ordnar eSam ett tvärfunktionellt möte för eSams olika grupperingar. Dagen
kommer innehålla information, inspiration, dialog och erfarenhetsutbyte utifrån fem olika
teman: 1) Livshändelser, 2) Stöd och förutsättningar, 3) Ramverk för digital samverkan, 4)
Säkerhet (Molnfrågan samt nya Säkerhetsskyddslagstiftningen) och 5) Erfarenhetsutbyte
om införande och det interna arbetet hos medlemmarna.
Inbjudan har gått ut via e-post från den som leder de olika grupperingarna. Sista
anmälningsdag är den 15 mars.
Samverkansmöte om uppdraget Säker och effektiv tillgång till grunddata
DIGG samordnar regeringsuppdraget Säker och effektiv tillgång till grunddata som
Bolagsverket, Lantmäteriet och Skatteverket har fått att genomföra tillsammans. Uppdraget
ska slutredovisas till regeringen senast den 30 april 2019. Den 21 mars bjuder DIGG in
utpekade samverkanspartners, där eSam är en av dem, till ett gemensamt möte.
Lär mer om uppdraget på regeringens webbplats:
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Uppdrag om säker och effektiv tillgång till grunddata
Kommunikation i fokus
Den 21 februari träffades eSams kommunikationsgrupp, som består av medlemmarnas
kommunikationschefer eller motsvarande Syftet var att identifiera behov av samverkan
inom kommunikationsområdet för att bidra till eSams inriktning. Bland annat resulterade
dagen i att gruppen börjar planera en halvdag för erfarenhetsutbyte kring sociala medier
under våren. En annan fråga som lyftes var behovet av att arbeta mer tillsammans mellan it,
verksamhet och kommunikation för att förbättra och förtydliga e-tjänster och hur de
presenteras på t.ex. webben.
Under våren deltar en kommunikatör från CSN, Hanna Jonzon, i eSams
kommunikationsarbete på deltid för både erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.
Hanna bidrar också i det konkreta kommunikationsarbetet under den här tiden.
Aktiviteter i eSam närmaste tiden










12 mars: Sakområdesgrupp arkitektur
19 mars: Expertgrupp Säkerhet
19 mars: Expertgrupp Juridik
27 mars: Gemensamt möte eSams forum
10 april: Arbetsgrupp (samordningsgrupp)
15 april: Sakområdesgrupp arkitektur
16 april: Styrgrupp
16 april: Expertgrupp juridik
23 april: Expertgrupp Säkerhet

Externa arrangemang


21 mars: DIGG arrangerar möte med inbjudna samverkanspartners i
regeringsuppdraget Säker och effektiv tillgång till grunddata

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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