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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.

Rättsligt uttalande om missbruk av elektronisk legitimation
Mot bakgrund av att nya typer av missbruk förekommit i samband med elegitimering har eSams rättsliga expertgrupp tagit fram ett uttalande om missbruk av
e-legitimation. I uttalandet värnas det straffrättsliga skyddet.

- Det ska inte råda någon oklarhet om att det är brottsligt att använda en annan
persons identitet även i den elektroniska världen, säger Johan Bålman som leder den
rättsliga expertgruppen.
Läs mer och ta del av uttalandet

Kundinsikter i fokus på Öppet forum 9 maj

Ett fyrtiotal personer kommer att delta vid eSams öppna forum den 9 maj på temat
kundinsikter. Dagen kommer att rymma både erfarenhetsutbyte och en workshop
kring de viktigaste gemensamma insikterna om våra kunder och deras perspektiv. Pia
Rydqvist från Pensionsmyndigheten kommer att berätta om fem generella insikter
om kunders behov och utmaningar och några myndigheter berättar om aktuella
utvecklingsprojekt som drivs utifrån ett uttalat kundbehov. Forumet vänder sig till
verksamhetsutvecklare och närliggande roller hos eSams medlemsorganisationer,
men även andra i offentlig förvaltning.

Efterlevandeguiden en av finalisterna i Guldlänken

Efterlevandeguiden är en av de tre finalisterna till utmärkelsen Guldlänken som delas
ut vid konferensen Offentliga rummet i Sundsvall den 31/5 – 1/6 . eSam är en av
arrangörerna. Guldlänken delas ut till goda exempel på innovativ förändring i
offentlig verksamhet. Representanter för Efterlevandeguiden kommer att finnas på
plats och berätta om arbetet och tankarna bakom.
Efterlevandeguiden har tagits fram av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och
Skatteverket.
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Läs mer om juryns motivering och övriga finalister

Samverkan i fokus på Pensionsmyndighetens eSamdag

Samverkan borde vara en självklarhet i alla uppdrag, konstaterade
Pensionsmyndigheten vid sin eSamdag den 4 april. Dagen ordnades för att öka
kunskapen om eSam hos medarbetarna och för att diskutera hur var och en kan bidra
till en mer effektiv samverkan. Drygt 150 medarbetare deltog. Dagen inleddes av
Pensionsmyndighetens generaldirektör Katrin Westling Palm, som också är
ordförande i eSam, tillsammans med Ewa Carlsson från eSams kansli.
Läs mer om dagen

Förslag om samlat ansvar för digitaliseringen på remiss
Delbetänkandet Digitalforvaltning.nu från utredningen ”Effektiv styrning av
nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning” är nu på remiss hos inte
mindre än 121 instanser, bland annat eSams medlemmar. Remissvaren ska lämnas
senast den 27 juni.
Utredningen har analyserat och lämnat förslag om hur digitaliseringen i den offentliga
sektorn kan stärkas genom att samla ansvaret för dessa frågor till en myndighet, med
start den 1 juli 2018.
Läs betänkandet

Planering för nästa verksamhetsår
Arbetet med eSams verksamhetsinriktning pågår för fullt. eSams verksamhetsår löper
från juli 2017 – juni 2018 och verksamhetsinriktningen beslutas av eSams styrgrupp
vid mötet den 14 juni.
Verksamhetsplaneringsutskottet har tagit fram förslag till justeringar av effektmålen
och arbetar med att sammanställa svaren från den enkät som skickats till
medlemmarna om hur man ser på året som gått och vad eSam bör satsa på framöver.
Enkätsvaren, eSams översiktskarta över samverkansinitiativ, pågående och
potentiella, samt resultat av uppdrag och förstudier utgör tillsammans den
behovsinventering som kommer att ligga till grund för prioriteringar för nästa år.
Arbetsgruppen kommer att diskuterar behovsinventeringen vid sitt möte den 4 maj.

Nya deltagare i eSams forum
Eva-Maria Broberg har ersatt Susanne Svanberg som Pensionsmyndighetens
representant i den rättsliga referensgruppen.
Expertgruppen för säkerhet har utökats med en representant från Säkerhetspolisen,
Ylva Söderlund (adjungerad). I samma gruppering har Helena Andersson från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ersatts av Carl Önne.
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Ny i styrgruppen är Clas Olsson, generaldirektör för Ekonomistyrningsverket sedan
den 3 april. Per Mosseby har slutat på SKL och kommer att ersättas i eSams
styrgrupp av Vesna Jovic som har utsetts till ny vd på SKL. Annika Bränström har
slutat på Bolagsverket och ersätts i styrgruppen av tf generaldirektör Inga Otmalm.

Aktiviteter i eSam den närmaste tiden:














2 maj: Expertgrupp säkerhet
4 maj: Arbetsgruppsmöte
9 maj: Öppet forum tema Kundinsikter
10 maj: Expertgrupp Säkerhet
16 maj: Referensgrupp Arkitektur
16 maj: Expertgrupp Säkerhet
24 maj: Gemensamt möte för expert- och referensgrupp Juridik
25 maj: Expertgrupp Arkitektur
30 maj: Expertgrupp Säkerhet
7 juni: Möte med medlemmarnas kommunikationsansvariga
14 juni: Styrgruppsmöte
16 juni: Expertgrupp Juridik
20 juni: Expertgrupp Arkitektur

Aktiviteter utanför eSam




30 maj – 1 juni: Konferensen Offentliga Rummet, Sundsvall
1 juni: Integritetskommittén lämnar betänkande
27 juni: Sista dag för remissvar om förslaget Digitalforvaltning.nu

Nästa nyhetsbrev

Nästa nyhetsbrev kommer prel. i slutet av juni.

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

