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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 andra
som du tror är intresserade av frågorna. Det kommer ut
månadsvis, eller oftare vid behov.
eSam på plats när DIGG invigdes 3 september – samarbetet är igång
När DIGG, den nya myndigheten för digitalisering av offentlig sektor, högtidligt invigdes
av civilminisister Ardalan Shekarabi den 3 september var representanter för eSams kansli på
plats - för att önska den nya myndigheten lycka till och som ett startskott för samarbetet
mellan eSam och DIGG.
Läs om invigningen av DIGG:
Välkommen, DIGG
Se en webbsändning från DIGG med tal och intervjuer av bland annat civilminister
Ardalan Shekarabi, DIGGs generaldirektör Anna Eriksson och eSams ordförande Katrin
Westling Palm:
Digg invigning 3 sept 2018
Planering för sömlös övergång för arkitekturfrågorna
För att underlätta för DIGG att komma igång med sin verksamhet och för att få en bra
och smidig gränsyta mellan eSam och DIGG kommer Mikael Österlund från eSams kansli
att lånas ut till DIGG under ett år. Han kommer dels hålla ihop arbetet med de två
regeringsuppdragen om grunddata respektive effektivt informationsutbyte som flera av
eSams medlemmar fått (läs mer om dem längre ner) och dels bidra till att bygga upp
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arkitekturenheten på DIGG. Arkitekturfrågorna som eSam driver idag kommer successivt
att lämnas över till DIGG, men hur och när behöver mejslas ut i dialog med DIGG under
hösten.
Fortsatt arbete i eSam under hösten
eSam fortsätter sitt förutsättningsskapande arbete i övriga expert- och referensgrupper.
Under hösten kommer den juridiska expertgruppen påbörja arbetet med att uppdatera
Checklista för jurister, Vägledning för outsourcing och sekretess och Vägledning
Elektroniska original, kopior och avskrifter.
Expertgruppen för säkerhet kommer bland annat arbeta vidare med ett förslag till
harmonisering av informationsklassning och andra säkerhetsåtgärder. Arbetet kommer att
ta hänsyn både till SKLs verktyg för informationssäkerhetsklassning, KLASSA, och ett
relaterat regeringsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har
fått. Säkerhetsgruppen kommer också bistå i arbetet med att se över vägledningen för
outsourcing och sekretess.
Arbetet med erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling inom digital samverkan fortsätter
också liksom fokus på livshändelsedriven utveckling. Under hösten kommer eSam och
DIGG ta fram en gemensam plan för 2019 och framåt för att säkerställa att frågor
omhändertas på bästa sätt och inte ramlar mellan stolarna.
Läs en intervju med Ewa Carlsson, chef för eSams kansli
Möten i Sundsvall om regeringsuppdragen om grunddata och
informationsförsörjning
I veckan hålls de första mötena om de två regeringsuppdragen som myndigheter i eSam fått
av regeringen om grunddata respektive informationsförsörjning. Mötena äger rum i
DIGGs nya lokaler i Sundsvall. Uppdragen ska på sikt leda till att uppgifter om exempelvis
folkbokföring, företag och fastigheter bara behöver lämnas en gång och att det blir enklare
för offentliga och privata aktörer att utbyta information. Uppdragen ska samordnas mellan
myndigheterna och mellan de två uppdragen. Mikael Österlund kommer att hålla i det från
DIGG. Uppdragen ska slutredovisas den 30 april respektive den 15 september 2019.
Läs mer om uppdragen:
Regeringsuppdrag till myndigheter i eSam om grunddata och informationsförsörjning
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Ny i Sverige och Sverige Tur och retur planeras bli ett gemensamt arbete
Livshändelserna Ny i Sverige och Sverige Tur och Retur har många beröringspunkter vad
gäller både målgrupper och intressenter. I september inleds en planerings- och initieringsfas
med sikte på att kunna starta ett genomförandeprojekt i samverkan 2019.
Projektet Säker digital kommunikation genomför en proof-of-concept
Projektet Säker digital kommunikation är formellt igång sedan i slutet av mars. Under 2018
genomför projektet en så kallad proof of concept* med eDelivery** som grund. Målet med
projektet är att Sverige ska ha en standardiserad förmåga till säker digital kommunikation
mellan offentliga aktörer, inklusive privata utförare av offentligt finansierad verksamhet.
Det innebär att definiera ett gemensamt sätt att överföra känslig information på ett
enhetligt, effektivt, säkert och överenskommet sätt. På sikt ska det även vara möjligt att
förmedla information till privatpersoner och andra intressenter via befintliga
kommunikationskanaler genom att anpassa till samma standarder. Säker digital
kommunikation ska också vara möjlig utanför Sveriges gränser.
Projektet genomförs med Inera som projektägare tillsammans med SKL, SKL Kommentus
och i samverkan med landsting, regioner, kommuner och statliga myndigheter. Från eSams
medlemmar deltar Arbetsförmedlingen, Domstolsverket, Försäkringskassan,
Migrationsverket, Polisen, Skatteverket och Skolverket varav alla utom Polisen och
Skolverket även ingår i styrgruppen.
*En Proof Of Concept (POC) är en metod för att i ett tidigt skede utvärdera en eller flera idéer genom att
utveckla en prototyp.
** E-delivery är ett så kallat byggblock för säker meddelandehantering som används inom bland annat ehandel. Att projektet utgår från E-delivery innebär att projektet använder sig av EU:s specifikationer för
E-delivery.
Läs mer om projektet:
Säker digital kommunikation
Nytt om namn


Det blir flera byten i eSams arbetsgrupp från hösten. Lantmäteriets Anna Eriksson
blir generaldirektör för DIGG och därutöver börjar Monica Grahn från
Bolagsverket och Viktoria Hagelstedt från CSN på DIGG. Nya representanter i
eSams arbetsgrupp blir Annika Follin från Bolagsverket, Eva Rummel från CSN
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och Anna Granström från Lantmäteriet. Erik Zetterman är ny representant i
arbetsgruppen för Tullverket.
Linn Kempe från Bolagsverket blir ny chefsjurist på DIGG. Hon fortsätter
tillsvidare i den eSams juridiska expertgrupp.
Den juridiska referensgruppen har tre nya representanter: Anna Sarkany,
Arbetsförmedlingen, Jenny Wentrup, E-Hälsomyndigheten och Lars Söderberg,
Skolverket.
Mikael Österlund från eSams kansli börjar på DIGG från 1 september.
Från hösten har de två kommunikationsgrupperingarna som träffats en tid inrättats
som forum i eSam. Läs mer om dem och vilka som ingår: Kommunikation

Aktiviteter i eSam närmaste tiden











11 september: Expertgrupp Säkerhet
12 september: Arbetsgrupp
19 september: eSams kommunikationschefer
19 september: NIS-nätverket och delar av eSams expertgrupp Säkerhet
20 september: Referensgrupp Kommunikation
25 september: Expertgrupp Juridik
4 oktober: Styrgrupp
16 oktober: Expertgrupp Säkerhet
17 oktober: Arbetsgrupp
23 oktober: Expertgrupp Juridik

Möten inom arkitekturområdet är inte inplanerade ännu, det kommer att ske i dialog med
DIGG.
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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