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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.
”Vi får inte tappa fart i vår samverkan”
När eSams styrgrupp träffades den 5 – 6 oktober diskuterades den fortsatta strategin för
eSam. Styrgruppen var enig om att eSam ska fortsätta med full kraft och samtidigt bidra
med kunskap och erfarenheter i pågående utredningar och i uppbyggnaden av den nya
digitaliseringsmyndigheten, som regeringen aviserat i budgetpropositionen.
– Det oerhört viktigt att vi inte tappar fart i vår samverkan om digitaliseringen. Därför
fortsätter vi med full kraft till dess att vi ser att våra frågor omhändertagits av en ny aktör,
vi vill säkerställa det inte uppstår ett glapp eller ett tomrum, säger eSams ordförande Katrin
Westling Palm.
eSam fortsätter med full kraft

Katrin Westling Palm fortsätter som ordförande för eSam
Katrin Westling Palm, nuvarande generaldirektör för Pensionsmyndigheten, fortsätter som
ordförande i eSam även då hon tillträder som generaldirektör för Skatteverket den 6
november. Kansliet blir kvar på Pensionsmyndigheten.
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Kanslierna för eSam och Expertgruppen för digitala
investeringar för dialog om samverkan
eSams kansli har haft ett första möte med kansliet för Expertgruppen för digitala
investeringar för att diskutera samarbetsformer och hur de båda organisationerna kan stötta
varandra.
Dialog mellan eSam och Expertgruppen för digitala investeringar

Regeringsuppdrag i samarbete med E-legitimationsnämnden
E-legitimationsnämnden har fått i uppdrag av regeringen att verka för att öka och bredda
användningen av elektronisk identifiering i offentlig sektors digitala tjänster. Uppdraget ska
utföras i samarbete med eSam.
Regeringsuppdrag att verka för ökad och breddad användning av e-legitimationer

Helhetsgrepp kring behoven i offentlig sektor
I år sker revideringen och uppdateringen av eSams översiktskarta på ett delvis nytt sätt.
Arbetet sker i en workshopserie där eSam samlar nyckelkompetenser från olika sektorer
som representerar hela det offentliga - stat, kommun, landsting. Tre av totalt sex
workshops där det offentliga jobbar tillsammans har nu genomförts.
Offentliga Sverige jobbar tillsammans
Workshopserie om gemensamma behov i offentlig sektor

Ett första steg mot en generisk process för uppskalning
När eSams referensgrupp för arkitektur träffades i september var temat hur vi kan arbeta
för att komma längre kring återanvändning och uppskalning. Ett första förslag till en
generisk process togs fram som nu ska testas i praktiken.
Hur skalar vi upp bra lösningar?
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Behovsdrivet arbete kring grunddata
Det gemensamma arbetet kring grunddata fortsätter under ledning av Mikael Österlund på
eSams kansli. I arbetet ingår representanter för Skatteverket, Lantmäteriet,
Naturvårdsverket, Bolagsverket och Transportstyrelsen. Myndigheterna är färdledare i
eSam för grunddataarbetet inom sina respektive områden. Projektgruppen har tagit fram en
övergripande arbetsplan och definierat gemensamma principer för grunddata.
Nästa steg är att respektive färdledare tar fram en plan för det fortsatta behovsdrivna
arbetet med att försörja sina målgrupper med grunddata. En gemensam pilotövning inom
företagsområdet är också planerad för att undersöka sambanden mellan de olika
grunddataområdena.
Parallellt ska ett arbete göras om vad förflyttningen innebär i ett längre perspektiv - hur
använder vi grunddata om fem år? Vilka effekter ser vi? Hur återanvänder vi erfarenheter?
Diskussionen påbörjas den 14 november på referensgruppsmötet för arkitektur.

Mina kontaktuppgifter förutsätter lagändringar
I arbetet med förstudien Mina kontaktuppgifter identifierades rättsliga hinder för att
komma vidare. Den rättsliga expertgruppen har därför på uppdrag av styrgruppen
adresseras frågan till utredningen Rättsliga förutsättningar för en digitalt samverkande
förvaltning som leds av Cecilia Magnusson Sjöberg.

Expertgruppen förbereder rättsliga uttalanden om eget
utrymme och inkommandetidpunkt
I september tog eSams juridiska expertgrupp fram promemorior om två begrepp – eget
utrymme respektive inkommandetidpunkt. Bakgrunden är regeringens proposition om ny
förvaltningslag och om ändringar i lagen om offentlighet och sekretess. eSams expertgrupp
går nu vidare genom att förbereda två rättsliga uttalanden som väntas bli klara i närtid.
Tidigare artikel om promemoriorna:
Juridiska expertgruppen om eget utrymme och inkommandetidpunkt

Medlemmarna träffas kring säkerhetsfrågor
Expertgruppen för säkerhet träffar referensgruppen för säkerhet den 6 december för ett
första gemensamt möte. I referensgruppen ingår representanter för respektive medlem. Vid
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mötet kommer det fortsatta säkerhetsarbetet i eSam att diskuteras - vad kan vi göra
gemensamt inom området, hur kan vi stötta varandra?
Deltagare i referensgrupp säkerhet

Seminarier om artificiell intelligens och innovation i
livshändelser
Den 4 december ordnar eSam ett seminarium om artificiell intelligens för CIO, IT- eller
utvecklingschefer och andra beslutsfattare i eSam inom området innovation och
digitalisering. Inbjudan kommer att gå ut via eSams arbetsgrupp.
Innovation i livshändelser och verktyg för att jobba innovativt är temat för ett seminarium
den 13 december som eSam och Vinnova arrangerar tillsammans. Det riktar sig till de som
deltar i arbetet med livshändelserna Sverige Tur och Retur och Ny i Sverige, eSams
arbetsgrupp, andra intresserade inom eSam samt ev. särskilt inbjudna utanför eSam.
Mötesplatser

Aktiviteter i eSam närmaste tiden












30 oktober: Workshop översiktskartan, tema Ekonomi och styrning
31 oktober: Expertgrupp Säkerhet
1 november: Workshop översiktskartan, tema Tillväxt och samhällsbyggnad,
boende, fritid, företagshändelser
2 november: Workshop översiktskartan, tema: Skola, lärande, utbildning
7 november: Expertgrupp arkitektur
9 november: Arbetsgruppen
14 november: Referensgrupp arkitektur
14 november: Expertgrupp säkerhet
21 november: Styrgrupp
22 november: Gemensamt möte med rättsliga expertgruppen och referensgruppen
28 november: Expertgrupp säkerhet

Aktiviteter utanför eSam närmaste tiden



5-9 november: Gartner Symposium
5 – 6 december: DigiGov Toppledarforum
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Läs mer
Läs mer på esamverka.se och prenumerera på eSams nyheter via RSS. Nyhetsbrevet
publiceras också på esamverka.se.
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