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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 dem du tror är intresserade av frågorna. Det kommer ut
månadsvis, eller oftare vid behov.

Vägledning om e-legitimering och e-underskrift klar

Nu är den juridiska vägledningen om införande av e-legitimering och e-underskrift
klar. Vägledningen har bred förankring, den har tagits fram av eSams rättsliga
expertgrupp i samarbete med E-legitimationsnämnden och Myndigheten för
Samhällsskydd och beredskap och är beslutad av eSams styrgrupp.
Vägledning för e-legitimering och e-underskrifter framme
Läs mer om vägledningen

Säkerhetsgruppen har kommit igång

Den nyinrättade expertgruppen för säkerhetsfrågor har hittills haft två workshops för
att planera vårens arbete, som bland annat skall resultera i en genomgång av
riskområden, ansvar, principer för hur säkerhetsfrågor skall hanteras i gemensamma
insatser samt förslag om fortsatt arbete. Gruppen fokuserar nu på fördjupning av ett
antal valda områden, exempelvis hur man i praktiken klassificerar och hanterar
information i processer som går över flera myndigheter.

Workshops och studiebesök om informationstillgångar

Vid arbetsgruppsmötet den 16 februari behandlades de två uppdragen som rör
gemensamma frågor kring informationstillgångar och utformning av bastjänster.
Arbetsgruppen konstaterade att båda uppdragen bör fokusera på att sammanställa
erfarenheter och information såväl från omvärlden som från nationella initiativ för
att skapa en samlad helhetsbild.
Uppdragen har nu startats och leds från eSams kansli. Medlemmarna kommer att
involveras genom workshopserier under våren och ett studiebesök till ett nordiskt
land planeras. Uppdragen kommer att leverera ett resultat i maj 2017.

eSams arbete med innovation

Arbetsgruppen har börjat titta på hur eSam skulle kunna arbeta med innovation. Som
ett första steg har representanter för arbetsgruppen träffat ett svenskt innovativt
startup-företag som har en lösning för att hantera digitala original.
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Ett antal principfrågor identifierades som rör samverkan. Detta rör till exempel. om
och i sådana fall på vilket sätt eSam kan arbeta med startup-företag och innovation
samt hur processen ser ut för att skapa tillit till lösningar över flera aktörer – som i
fallet med digitala original.

Öppet forum om information om näringsidkare

Ett fyrtiotal deltagare från 15 organisationer samlades kring temat effektiv
informationsförsörjning när eSam bjöd in till Öppet forum den 23 februari. Fokus
låg på behovet av företagsinformation utifrån vad som setts i olika inventeringar.
Bolagsverket presenterade tillsammans med Skatteverket och SCB den sammansatta
bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag. De berättade om arbetet som
pågår, resultat som uppnåtts och planerna framåt. Deltagarna förde en dialog om hur
den egna myndigheten kan ansluta till tjänsten och genom det förenkla
uppgiftslämnandet för företag och samtidigt få en mer effektiv
informationshantering.
Dagen präglades av ett stort engagemang, och flera myndigheter har anmält intresse
för ett fortsatt arbete kring den sammansatta bastjänsten samtidigt med arbetet som
pågår inom eSam.

Samverkan i fokus på Lantmäteriets eSam-dag

Funderar din organisation på att ordna en eSam-dag? Läs om hur Lantmäteriet
ordnade sin den 27 januari. Vad gör eSam och vad betyder eSam för Lantmäteriet?
Det var några av frågorna som belystes under dagen.
eSam-dag på Lantmäteriet

Seminarier för styrelser och insynsråd

Att driva på digitaliseringen är en styrnings- och ledningsfråga. Därför ordnade eSam
två seminarier på temat eSam och digitalisering för medlemmarnas insynsråd och
styrelser, den 31 januari och den 3 februari i Stockholm.
”Digitaliseringen är en styrnings- och ledningsfråga”

Nya deltagare i eSams forum

Skolverket har nu utsett sin representant i arbetsgruppen, Mattias Larsson. I den
rättsliga referensgruppen kommer Daniel Eriksson att representera
Försäkringskassan framöver och från samma myndighet kommer Kenth Åkerberg att
delta i referensgruppen för arkitektur.

Arbetsgruppen inför nya arbetssätt

Arbetsgruppen har formerat två utskott för att få mer kraft i arbetet. Det ena
utskottet ska arbeta med stöd och bollplank till eSams olika expertområden och leds
av Anna Eriksson från Lantmäteriet. Det andra utskottet ska planera insatser för
kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte och utskottet leds av Johnny Carlberg på
eSams kansli. Utskottet ska också planera fördjupade teman för arbetsgruppens
möten.
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Förslag om samlat ansvar för digitaliseringen

Den 15 mars ska utredningen ”Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en
samverkande förvaltning” lämna sitt delbetänkande utifrån det tilläggsuppdrag som
utredningen fått. Utredningen ska lämna ett förslag om att samla ansvaret för
digitaliseringen i den offentliga sektorn hos en myndighet.

Aktiviteter i eSam kommande månad






7 mars: Expertgrupp säkerhet
8 mars: Styrgruppsmöte
15 mars: Expertgrupp juridik
21 mars: Expertgrupp säkerhet
21 mars: Referensgrupp arkitektur

Nästa nyhetsbrev

Nästa nyhetsbrev kommer prel. i slutet av mars.

Läs mer

Läs mer på esamverka.se och prenumerera på eSams nyheter via RSS.
Nyhetsbrevet publiceras också på esamverka.se.

