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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.

Planering för nästa verksamhetsår

Vad ska eSam prioritera nästa verksamhetsår? Behöver vi se över principerna för hur
vi prioriterar och hur står sig våra effektmål? Det är några av frågorna som det
nybildade verksamhetsplaneringsutskottet börjat fundera över. eSams verksamhetsår
löper från juli 2017 – juni 2018 och verksamhetsplanen ska beslutas av eSams
styrgrupp vid mötet den 14 juni.
En behovsinventering kommer genomföras utifrån bland annat en enkät till
medlemmarna, eSams översiktskarta över samverkansinitiativ, pågående och
potentiella, samt resultat av uppdrag och förstudier. Utskottet kommer också att se
över effektmålen och särskilt titta på hur de kopplar till regeringens digitaliseringsmål
enklare, öppnare, effektivare samt ”digitalt först”.

Fokus på behoven i informationsuppdragen

Uppdragen kring informationstillgångar respektive utformning av bastjänster har att
behovsdrivet angreppssätt. I mars har workshops genomförts kring trender,
nulägesbeskrivning och behov inom informationsförsörjningsområdet, med tonvikt
på behoven. I nästa steg kommer uppdragen ge förslag till en gemensam inriktning
för eSams medlemmar vad gäller för informationsförsörjning och föreslå aktiviteter
som underlag till verksamhetsplaneringen för eSam.
Uppdragen kommer också att se över om det finns anledning att justera nuvarande
principer och vägledningar för digital samverkan. En av anledningarna är att det i
mars kommit en ny version av det europeiska ramverket för interoperabilitet (EIF).
I mitten av maj 2017 ska uppdragen vara klara.

Livshändelsen Ny i Sverige planerar fortsatta uppdrag

Livshändelsen Ny i Sverige har identifierat tre faser för den som är ny i Sverige: den
förberedande fasen, att komma i ordning och att vara en del i det svenska samhället.
I arbetet, som leds av Migrationsverket, deltar flera myndigheter i eSam samt
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Socialstyrelsen och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Arbetsgruppen planerar nu för
fortsatta uppdrag inom några utvecklingsområden. Nästa steg blir att se vilka
uppdrag som någon myndighet skulle vilja ta på sig färdledarskapet för.
- Vår ambition är att all myndighetskontakt sker sömlöst ur individens perspektiv,
säger Ann-Catrin Nyberg som ansvarar för Livshändelsen Ny i Sverige vid
Migrationsverket. Exempel på prioriterade frågor att lösa är det digitala mötet och
möjligheten till elektronisk identifiering med samordningsnummer.
Läs intervjun med Ann-Catrin Nyberg om arbetet med Ny i Sverige

Efterlevandeguiden semifinalist till Guldlänken

Efterlevandeguiden är en av tolv semifinalister till utmärkelsen Guldlänken.
Guldlänken delas ut till goda exempel på innovativ förändring i offentlig verksamhet.
Vinnaren utses vid konferensen Offentliga rummet den 31/5 – 1/6, som eSam är
med och arrangerar.
Efterlevandeguiden har tagits fram av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och
Skatteverket.
Semifinalister utsedda till Guldlänken 2017

Lagförslag möjliggör automatiserade beslut
Den nuvarande förvaltningslagen har setts över för att reformera och modernisera
regelverket. I en lagrådsremiss föreslår nu regeringen en ny förvaltningslag. Ett av
förslagen innebär att det blir lättare att automatisera beslut i linje med de förslag som
E-delegationen lämnade i ett betänkande från 2014.
- Det här underlättar digitaliseringen av förvaltningen. Förslaget förenklar processen
och ligger i linje med E-delegationens betänkande från 2014. Jag är glad att
delegationens arbete äntligen bär frukt, säger Johan Bålman, jurist på eSams kansli
och tidigare på E-delegationen.
Lagförslag möjliggör automatiserade beslut

Expertgruppen förbereder rättsligt uttalande

Det är av stor betydelse att kärnan i våra e-tjänster – e-legitimering och eunderskrifter – åtnjuter ett högt förtroende. Den juridiska expertgruppen förbereder
därför ett rättsligt uttalande om det straffrättsliga skyddet mot missbruk av elegitimationer. Uttalandet utgår från formuleringar i den nya juridiska vägledningen
för e-legitimering och e-underskrifter.
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Förslag om ansvar för digitaliseringen på remiss

Den 15 mars lämnade utredningen ”Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i
en samverkande förvaltning” sitt delbetänkande. Utredningen pekar ut
Ekonomistyrningsverket, ESV, som den myndighet som är bäst lämpad att ta hand
om uppdraget att ansvara för digitaliseringen av offentlig sektor. Utredningen säger
också att en alternativ lösning kan vara att E-legitimationsnämnden får ett utvecklat
ansvar. Delbetänkandet har nu skickats på remiss med svar senaste den 27 juni.
Förslag om en aktör med samlat ansvar för digitalisering i offentlig sektor

Uppföljning av digitaliseringen

Det offentliga Sverige använder inte digitaliseringens möjligheter i tillräcklig
utsträckning för att nå regeringens mål. Det konstaterar ESV, en av eSams
medlemmar, i en rapport som överlämnats till regeringen. ESV ger förslag på
åtgärder, bland annat att regeringen behöver formulera en strategi för en nationell
digital infrastruktur. ESV instämmer i regeringens bedömning att det behövs en aktör
som får ett samlat ansvar för digitaliseringen av offentlig sektor.
Rapport från ESV om digitaliseringen av det offentliga Sverige

Antologi om samverkan

Vad bidrar till en framgångsrik samverkan, vilka utmaningar och hinder finns för
samverkan mellan myndigheter och vad är nyttan? Det är frågor som tas upp i en ny
antologi från Statskontoret där bland annat flera generaldirektörer från eSam
medverkar som författare.
Ny antologi med exempel på samverkan

Nya deltagare i eSams forum

Charlotta Sandström är ny som e-Hälsomyndighetens representant i den rättsliga
referensgruppen. Nya deltagare i arbetsgruppen är Åsa Welin från eHälsomyndigheten, Daniel Svan från Polisen samt Emma Bohman från
Transportstyrelsen.

Aktiviteter i eSam den närmaste tiden:









4 april: Expertgrupp säkerhet
4 april: Pensionsmyndighetens eSamdag
18 april: Expertgrupp säkerhet
24 april: Expertgrupp juridik
26 april: Styrgruppsmöte
28 april: Expertgrupp arkitektur
2 maj: Expertgrupp säkerhet
4 maj: Arbetsgruppsmöte
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9 maj: Öppet forum tema Kundinsikter

Nästa nyhetsbrev

Nästa nyhetsbrev kommer prel. i slutet av april.

Läs mer

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

