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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.
Nya vägledningen för digitalt i första hand är beslutad
Med den nya vägledningen ”Rättsliga förutsättningar för digitalt i första hand” vill eSam
stödja digitaliseringen av offentlig sektor genom att ge stöd till myndigheter och kommuner
som planerar för att gå över till digitalt i första hand. Vissa avsnitt riktar sig huvudsakligen
till jurister medan andra vänder sig även till andra, som beslutsfattare,
verksamhetsutvecklare och arkitekter. Vägledningen är framtagen av eSams rättsliga
expertgrupp.
Ny vägledning från eSam ger stöd för digitalt först
Sammanställning över EU-frågor som vi behöver förhålla oss till
Vi behöver vara mer proaktiva i EU-frågor som rör det gemensamma digitaliseringsarbetet.
Som en grund har eSam sammanställt mål, inriktningar och aktiviteter inom EU som
eSams medlemmar behöver förhålla sig till i utvecklingsarbetet. Ta del av
sammanställningen och läs mer:
Vi behöver arbeta mer proaktivt med EU-frågor
Rättsligt uttalande om automatiserade beslut
Den 1 juli 2018 träder en ny bestämmelse i kraft som klargör att det är möjligt att fatta
beslut automatiserat. Genom den nya förvaltningslagen införs en generell regel där det
uttryckligen föreskrivs att beslut kan fattas automatiserat. I ett rättsligt uttalande beskriver
eSams rättsliga expertgrupp sin tolkning av bestämmelserna
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Nya förvaltningslagen möjliggör automatiserade beslut
eSam-dagar på Domstolsverket och Pensionsmyndigheten
Två av eSams medlemmar har arrangerat en eSam-dag under våren, dels en nykomling i
eSam, Domstolsverket, och dels en veteran som varit med sedan start,
Pensionsmyndigheten.
Domstolsverket, som blev medlem i eSam vid årsskiftet, höll en eSam-dag i samarbete med
eSams kansli den 20 april med ett fyrtiotal deltagare från myndigheten. Dagen inleddes med
en allmän information om eSam och därefter hölls tre seminarier - ett om juridikarbetet i
eSam, ett om arkitekturarbetet och ett om övergripande aktuella frågor som eSam arbetar
med.
Pensionsmyndigheten, som har varit med sedan eSam bildades 2015, höll en eSam-dag den
24 maj på temat vilka hinder som finns när tekniken inte sätter gränser i digitalisering. Cirka
90 medarbetare deltog under dagen som innehöll föreläsningar och seminarier på olika
teman som stulna identiteter, framtidsspaning, eget utrymme och andra juridiskt-tekniska
byggstenar, aktuella säkerhetsfrågor, erfarenhetsåtervinning och hur Pensionsmyndigheten
påverkas av EU-frågor. Även denna dag deltog eSams kansli.
eSam-dagar hos medlemmarna sätter ljuset på samverkan
Nya myndigheten växer fram
Eftersom Ekonomistyrningsverket kommer att föra över vissa delar av sin verksamhet till
den nya myndigheten för digital förvaltning kommer ESV att gå ur eSam från den 1 juli
2018. De lämnar över de uppdrag de haft att ge stöd till regeringens satsning på eförvaltning och uppföljning av den offentliga förvaltningens digitalisering. Därmed har
ESV:s behov av att delta i eSam minskat.
I arbetet med att bygga upp den nya myndigheten för digital förvaltning pågår rekrytering
av nyckelpersoner. Följ organisationskommittén och håll utkik efter annonser på deras
Linkedinsida:
Ny myndighet för digital förvaltning
Anmäl dig till Offentliga rummet
Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till konferensen Offentliga rummet. Sista
anmälningsdag är den 9 maj. Konferensen Offentliga rummet är till för dig som arbetar
med att utveckla offentlig verksamhet med stöd av digitalisering. Den hålls i år i Göteborg
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den 23 - 25 maj. eSam ordnar tre olika nätverksdagar (arkitektur, juridik och säkerhet) och
två seminarier.
Möt eSam på offentliga rummet
Aktiviteter i eSam närmaste tiden











8 maj: Expertgrupp Arkitektur
15 maj: Expertgrupp Säkerhet
16 maj: Arbetsgruppsmöte
21 maj: Expertgrupp Juridik
23-24 maj: eSams arrangemang på Offentliga rummet, se mer ovan
5 juni: Expertgrupp Arkitektur
12 juni: Expertgrupp Säkerhet
13 juni: Arbetsgruppsmöte
18 juni: Expertgrupp Juridik
27 juni: Styrgruppsmöte

Aktiviteter utanför eSam närmaste tiden


23 – 25 maj: Offentliga rummet

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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