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Frågor och svar om eSam och nya myndigheten
Här är frågor och svar om hur framväxten av den nya
myndigheten för digitalisering av offentlig sektor påverkar
eSams verksamhet.
1.

Kommer eSam att finnas kvar efter den 1 september?

Styrgruppens inställning är hittills att samarbetet inom eSam ska fortsätta, även om det är
troligt att vissa uppgifter tas över av den nya myndigheten på sikt. Vi tror att det kommer
att ta tid att bygga upp den nya myndighetens förmågor och fortsätter därför vårt
samarbete enligt den planering vi har då vi inte vill tappa fart eller att riskera att något
ramlar mellan stolarna. Samtidigt är det viktigt att inget dubbelarbete sker varför en nära
dialog behöver föras med organisationskommittén och kommande myndighetsledning.
Civilminister Ardalan Shekarabi har sagt att han tror att eSam kommer att få mer att göra
framöver, inte mindre.
2.

Vilka frågor kan bli aktuella att lämna över och när?

Det är för tidigt att säga, det kommer att klarna under våren.
3.

Vad händer med kansliet?

Hur kansliet påverkas beror på vilken verksamhet eSam kommer fortsätta att bedriva.
eSams kansli finns kvar på Pensionsmyndigheten. Det gäller även om vissa arbetsuppgifter
kommer att flyttas över till den nya myndigheten.
4.

Vad händer med eSams expertgrupper?

eSams expertgrupper fortsätter sitt arbete enligt vår verksamhetsinriktning och planering.
Det är för tidigt att säga om de på sikt kommer att påverkas av den nya myndigheten.
5.

Vad händer med eSams vägledningar (och E-delegationens vägledningar) och
andra produkter som tagits fram inom eSam?

Tills vidare förvaltar eSam de vägledningar och andra produkter som tagits fram inom
eSam liksom vissa vägledningar som togs fram av den tidigare E-delegationen. Beroende på
vilka frågor som den nya myndigheten ska arbeta med kan det bli aktuellt att lämna över
ansvaret för relevanta vägledningar och produkter.
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