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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.

Styrgruppen har beslutat inriktning för hösten 2018
Vid sitt möte den 27 juni beslutade eSams styrgrupp om prioriteringar och inriktning för
hösten 2018. eSam fortsätter sitt förutsättningsskapande arbete i expert- och
referensgrupper. Arbetet med erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling inom digital
samverkan fortsätter också liksom fokus på livshändelsedriven utveckling. Däremot
kommer arbetet med informationsförsörjning, grunddata och öppna data liksom vissa
arkitekturfrågor successivt att lämnas över till Myndigheten för digital förvaltning, DIGG.
Hur och när detta ska ske behöver mejslas ut i dialog med DIGG under hösten.
En mer långsiktig inriktning för eSam, både vad gäller verksamhetens innehåll och
arbetsformer, arbetas fram under hösten 2018. Som en del av detta ska 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.
Svenskt ramverk för digital samverkan ska implementeras
Det ramverk som tagits fram inom eSam i bred samverkan även med aktörer utanför eSam,
Svenskt ramverk för digital samverkan, ska implementeras inom eSam. Det beslutade
eSams styrgrupp den 27 juni.
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Beslutet innebär bland annat att varje medlem aktivt ska bidra till implementeringen av
ramverket i den egna organisationen, göra en självskattning av efterlevnaden av ramverket
och bidra till att skapa former för kontinuerlig uppföljning. Utifrån ansatsen att ramverket
bör vara gemensamt för hela det offentliga är förslaget att DIGG ska ta över förvaltningen
och vidareutvecklingen av ramverket. eSam kommer inleda en dialog med den nya
myndighetsledningen om detta så fort den är på plats. Under tiden fortsätter eSam att driva
på och på olika sätt ge stöd för att underlätta införandet hos medlemmarna.
Ta del av första versionen av Svenskt ramverk för digital samverkan och promemoria om
införande och förvaltning
Gemensamt arbete med Ny i Sverige och Sverige Tur och retur?
Livshändelserna Ny i Sverige och Sverige Tur och Retur har många beröringspunkter då de
olika målgrupperna har många gemensamma behov. Under hösten ska eSam undersöka om
och hur ett fortsatt arbete kan drivas gemensamt för bägge livshändelserna. Parallellt
fortsätter det uppdrag inom eSam som tittar på hur vi kan utveckla och förbättra vårt sätta
att planera, genomföra och förvalta gemensamma initiativ.
Åtgärder mot att användare vilseleds att logga in någon annan med sin
e-legitimation
Allt fler rapporter kommer om att företag erbjuder webbtjänster som uppmanar sina
användare att legitimera sig mot myndigheters e-tjänster. Den som släpps in i e-tjänsten är
emellertid inte användaren utan företaget som hämtar information. På detta sätt vilseleds
användare att logga in någon annan med sin e-legitimation, något som är straffbart både för
den som lämnar ut sin e-legitimation och den som använder den.
I en promemoria från eSams juridiska expertgrupp rekommenderas myndigheter att
publicera texten ”Du får inte släppa in någon annan” i anslutning till sina e-tjänster och att
länka till information riktad till privatpersoner på www e-legitimation.se.
Uppdatering av vägledningen för e-legitimering och e-underskrifter
Kapitel 7 i eSams juridiska vägledning för e-legitimering e-underskrifter har uppdaterats i
samarbete med E-legitimationsnämnden. Bakgrunden är främst att nya valfrihetssystem har
införts, anpassade till utvecklingen inom området. Den beskrivning som getts i kapitel 7 om
avtal, roller och civilrättsligt ansvar är därför inte längre aktuell. Kapitlet har också getts ett
mer konkret innehåll när det gäller inloggning med utländska e-legitimationer. Den
uppdaterade versionen av vägledningen kommer att publiceras på esamverka.se inom
någon vecka.

2 (4)

Nyhetsbrev
2018-06-29

Kommunikationsgrupper inrättas i eSam
Till hösten formaliseras de kommunikationsgrupperingar som finns inom eSam,
kommunikationschefsgruppen och en mindre referensgrupp för kommunikationsfrågor.
Syftet är att utveckla samverkan kring gemensamma kommunikationsfrågor som rör
digitalisering och eSams verksamhet. Grupperingarna började träffas förutsättningslöst för
drygt ett år sedan och samarbetet har utvecklats successivt. Nu fortsätter de sitt arbete
tillsvidare på samma sätt som övriga forum i eSam.
Aktiviteter i eSam närmaste tiden
Listan är inte komplett, fler möten inom bl.a. arkitektur och kommunikation tillkommer för perioden
augusti-september.







21 augusti: Expertgrupp Säkerhet
27 augusti: Expertgrupp Juridik
11 september: Expertgrupp Säkerhet
12 september: Arbetsgrupp
19 september: NIS-nätverket och delar av eSams expertgrupp Säkerhet
25 september: Expertgrupp Juridik

Ha en riktigt skön sommar!
Vi på eSams kansli önskar er alla en riktigt skön sommar!
Vi ses igen till hösten!
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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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