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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.

eSam fortsätter med full kraft
Informationsförsörjning och livshändelsedriven utveckling är prioriterade områden
för det gemensamma arbetet i eSam. Det framgår av den nya
verksamhetsinriktningen som styrgruppen beslutat. Styrgruppen är enig om att eSam
ska ha full fart framåt och inte tappa tempo under kommande verksamhetsår.
Samtidigt ska vi noga följa vad som händer och bidra med våra erfarenheter när det
kommer konkreta förslag eller beslut om en aktör med samlat ansvar för
digitaliseringsfrågorna och förhålla oss till det.
Se en intervju med Katrin Westling Palm, eSams ordförande, och läs mer om
verksamhetsinriktningen

Fördjupat arbete med informationsförsörjning

Under våren ett stort arbete gjorts kring informationsförsörjning. Bland annat har
eSam sett över vilka informationstillgångar som finns i det offentliga på en nationell
nivå och tagit fram en modell för grunddata. Under hösten ska det arbetet fortsätta
och fördjupas. eSam ska bland annat utse färdledare för olika informationsområden
och fördjupa arbetet med såväl grunddata som öppna data.
Hör Mikael Österlund, arkitekt på eSams kansli, berätta om eSams arbete med
informationsförsörjning

Expertgruppen för säkerhet permanentas
Den temporära expertgruppen för säkerhet som bildades vid årsskiftet har arbetat
med att identifiera viktiga befintliga och nya riskområden. Gruppen har också
beskrivit ansvarsfrågor kring säkerhet och tagit fram förslag på principer för styrning
av säkerhet vid samverkansprojekt. Gruppen konstaterar i sin slutrapport att det
utöver det säkerhetsarbete som genomförs i dag av ansvariga myndigheter finns ett
behov av praktiskt stöd och andra åtgärder kring säkerhet i arbete med gemensamma
lösningar. Därför permanentas nu expertgruppen för säkerhet och samtidigt inrättas
en även en referensgrupp där varje medlem kan utse en representant.
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Inriktningen för arbetet ska vara att ge stöd i säkerhetsområden och säkerhetsfrågor i
samband med digitalisering i samverkan, och som inte redan hanteras av någon
annan.
Läs säkerhetsgruppens slutrapport

Nya arbetssätt till hösten

Under hösten ska eSam prova delvis nya arbetsformer, både för att kunna agera
snabbt utifrån ny kunskap och nya förutsättningar och för att utnyttja den samlade
kompetensen i våra expertområden på ett mer samordnat sätt.
- Vi ska arbeta mer i projektform och våra expertgrupper ska tillsammans fokusera
på att ge stöd och lösa frågor kopplade till de projekt och initiativ som pågår, säger
Ewa Carlsson, chef för eSams kansli som driver arbetet med
verksamhetsplaneringen. Nästa steg är att ta fram en mer detaljerade planering för
det fortsatta arbetet.

Expertgrupp för digitala investeringar
Regeringen har tillsatt en expertgrupp för digitala investeringar. Gruppen ska bland
annat analysera större investeringar som statliga myndigheter planerar att göra i it och
digitalisering och lämna rekommendationer. I gruppen ska experter från näringslivet,
universitetsvärlden och offentlig sektor ingå och den ska ledas av Kristina Alsér,
tidigare landshövding i Kronobergs län och bland annat ledamot av Kungliga
Ingenjörsvetenskapsakademien. Expertgruppen ska arbeta med de myndigheter som
har störst it-investeringar. Bland eSams medlemmar berörs Arbetsförmedlingen,
Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Jordbruksverket
Kronofogden, Lantmäteriet, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polisen,
Statistiska centralbyrån, Statens servicecenter, Skatteverket, Transportstyrelsen och
Tullverket.
Ny expertgrupp ska stötta stora myndigheters it-projekt

Sida ny medlem från 1 juli

Från den 1 juli 2017 välkomnas Sida som medlem i eSam. Följande representanter
från Sida kommer att ingå i eSams forum:
 Arbetsgruppen: Jenni Wigholm, CIO
 Referensgruppen för juridik: Lotta Hakelius, chefsjurist
 Referensgruppen för arkitektur: Alessandro Jelmini, verksamhetsarkitekt
 Referensgrupp för säkerhet: Roland Hedlund, säkerhetschef
 Nätverket för EUs dataskyddsförordning (GDPR): Thomas Kuchen,
enhetschef för arkivering och diarieföring

Aktiviteter i eSam den närmaste tiden:

(med reservation för att alla möten i expertgrupper och referensgrupper etc. inte är
inplanerade ännu).
 21 augusti: Rättsliga expertgruppen
 4 september: Expertgrupp Säkerhet

3








6 september: Möte med kommunikationschefer
12 september: Arbetsgrupp
19 september: Expertgrupp Säkerhet
20 september: Rättsliga expertgruppen
3 oktober: Expertgrupp Säkerhet
5-6 oktober: Styrgrupp

Aktiviteter utanför eSam





27 juni: Sista dag för remissvar om förslaget Digitalforvaltning.nu
5-6 september: Informationssäkerhetsdagarna
Slutet av september: Budgetpropositionen lämnas

Glad sommar!

Nästa nyhetsbrev kommer i
slutet av augusti. Till dess önskar
eSam en riktigt skön sommar!

Läs mer

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

