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Anna Bengtsson 

Anna.bengtsson@pensionsmyndigheten.se 

073-252 34 46 

Nyhetsbrev från eSam 

Det här nyhetsbrevet vänder sig till eSamverkans-programmets (eSams) 

medlemsorganisationer. Det distribueras till dig som ingår i något av 

våra forum eller har anmält att du vill få det. Du får gärna sprida det 

vidare till andra som du tror är intresserade av frågorna. Det kommer ut 

månadsvis, eller oftare vid behov. 

 

Kanslichefen Sofia Ekelöf, har ordet 

Höstens arbete är nu i full gång. Glädjande nog växer eSam med SCB som ny 

medlem och MSB som adjungerad under en period. Ytterligare fler 

myndigheter visar intresse för att samverka tillsammans genom eSam, för att 

tillsammans kunna möta behoven runt digitalisering.  

Under veckorna som gått har eSams utvecklingsforum hunnit ses en första 

gång. Forumet utgörs av representanter från alla medlemmar och har fokus på 

just den gemensamma utvecklingsverksamheten. Uppgiften på mötet var att 

justera och komplettera eSams utvecklingsplan för innevarande verksamhetsår. 

Vi kunde vid mötet konstatera att det är mycket som är på gång med många 

arbeten och frågor som går in i varandra. Efter mötet har utvecklingsplanen 

fyllts på och diskuterats med eSams styrgrupp, för att nu slutligt förankras och 

beslutas inom kort. Nu ser vi fram emot att fortsätta utveckla gemensamma 

lösningar!  

 
Utvecklingsforums medlemmar i kreativa samtal under ledning av Anders Elvén 
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SCB ny medlem i eSam 

Från och med 1 november kan eSam välkomna statistikmyndigheten SCB som 

ny medlemsmyndighet.  

– Vi är jätteglada för att ha tagit steget att vara med, säjer biträdande 

generaldirektör Helen Stoye. Många myndigheter har behov av stora 

mängder data av hög kvalitet för att lösa sitt uppdrag. Vi har visserligen olika 

regelverk att förhålla oss till men i stor utsträckning är vi intresserade av 

samma data fast i olika syften. Vi är också intresserade av att data håller hög 

kvalitet redan vid källan och att vi kan fånga data på ett standardiserat sätt och 

kanske på andra sätt än genom insamling. Datatillgång och datahantering är det 

viktigaste området för oss att arbeta tillsammans med eSams medlemmar.  

– Tillgång till data av god kvalitet är centralt för oss fortsätter Helen, det är 

många regelverk att ta hänsyn till men vi tror att vi kan göra mer tillsammans 

för att öka nyttan för staten som helhet och samtidigt minska den 

administrativa bördan för företagen. Förordningen om digitalt inhämtande av 

uppgifter från företag kräver också samverkan för att vi ska undvika att samla 

in samma data flera gånger. Konkret ser vi att det finns behov av en 

inventering och metadataklassificering av data som samlas in för att förstå om 

det pågår insamling av samma uppgifter på fler ställen som belastar företagen i 

onödan. Det behöver också tydliggöras hur data får återanvändas.  

– Det pågår många initiativ och vi vill vara en aktiv partner. Genom att 

kraftsamla tillsammans skapar vi stora möjligheter för samhället som helhet, 

avslutar Helen Stoye.  

 

Sverige i siffror, varför det är viktigt att svara på undersökningar: 

https://www.scb.se/lamna-uppgifter/ 

MSB adjungerade i samordningsgruppen 

Ännu en nyhet är att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – 

MSB – går in som adjungerade i samordningsgruppen. 

– För en myndighet som MSB som har ett centralt ansvar för cybersäkerhet är 

eSam en självklar och viktig plattform för samverkan med berörda 

myndigheter. Det säjer Dan Eliasson, Generaldirektör på MSB 

https://www.scb.se/lamna-uppgifter/
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Månadens princip – skapa transparens till den interna 

hanteringen 

Nu har turen kommit till princip nummer 4 i ramverket för digital samverkan – 

att skapa transparens till den interna hanteringen. Noak Löfgren som är 

systemförvaltare på Sida, berättar hur de arbetar med att öka transparensen så 

att det är lätt att förstå hur biståndet används. 

 

 

 

 

 

 

 

Hej Noak Löfgren! På vilket sätt är principen att skapa 

transparens i den interna hanteringen, viktig för Sida? 

– Transparens är viktigt av framförallt två skäl, dels möjliggör det effektivare 

bistånd (genom förbättrade möjligheter till samordning), dels handlar det om 

ansvarsutkrävande. Biståndet är en stor utgiftspost och det är viktigt att både 

skattebetalare och biståndets målgrupper kan utkräva ansvar för hur biståndet 

används, berättar Noak. Regeringen beslutade därför för snart 10 år sedan, att 

en transparensgaranti ska gälla i biståndet. Den är ambitiöst formulerad och 

innebär att alla allmänna handlingar och all offentlig information om biståndet 

ska göras tillgängligt på webben.  

Öppna data om insatser sedan 1998 

Sida ansvarar för samordning och genomförande av transparensgarantin sedan 

2011 och publicerar öppna data i ett standardiserat internationellt format 

(IATI). Sida driver också webbplatsen Openaid.se som innehåller information 

om över 80 000 insatser från 1998 fram till idag. – Vi ligger bra till i 

internationella mätningar men vi kan bli ännu bättre, säjer Noak.  
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Stora mängder information från drygt 40 myndigheter 

Sida arbetar kontinuerligt för att förbättra visualiseringen av informationen. 

Det är en stor utmaning att illustrera så stora mängder material på ett tydligt 

sätt, informationsinhämtningen är komplex och ställer höga krav på enhetlighet 

och koordinering. Noak avslutar med att berätta att lite drygt 40 myndigheter 

är involverade i informationsflödet.  

 

Läs mer om den svenska transparensgarantin i biståndet:  

https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2010/05/ud10.050/   

Besök Sida.se för att läsa mer om biståndsarbetet. 

 

Kommittédirektivet för säker och kostnadseffektiv it-

drift  

Den 26 september fattade Regeringen beslut om kommittédirektiv för 

utredningen Säker och kostnadseffektiv it-drift för den offentliga förvaltningen (Dir. 

2019:64). Utredaren ska analysera säkerhetsmässiga och rättsliga förutsättningar 

för samordnad statlig it-drift. Det handlar både om ifall den bör samordnas 

och att lämna förslag på mer varaktiga former för sådan it-drift. Dessutom om 

det bedöms lämpligt ur ett säkerhetsperspektiv och de författningsförslag som 

detta kräver. 

Om utredningen skulle föreslå ändringar i offentlighets- och sekretesslagen, får 

de inte innebära någon förändring av lagens struktur och begreppsapparat. De 

får inte heller innefatta ändring av, eller tillägg till, lagens bestämmelser om 

beslutsordning eller sekretessprövningens metodik. Ändringar i grundlag eller i 

säkerhetsskyddslagstiftningen ingår inte heller i uppdraget. 

Johan Bålman, jurist på eSams kansli: - Det kan noteras att det som 

direktiven säger om ändringar i sekretesslagen, begränsar utredningens 

möjligheter att ändra i 8 kap. 3 § OSL avseende om i vilka fall uppgifter får 

lämnas till en utländsk myndighet. 

Uppdraget, med eventuella författningsförslag ska redovisas senast den 31 

augusti 2020 utom den delen som berör varaktiga former för samordnad statlig 

it-drift som ska redovisas senast 31 maj 2021. 

https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2010/05/ud10.050/
http://sida.se/svenska
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Nytt om namn 

I samordningsgruppen finns flera nya deltagare: 

Fredrik Carlsson SKL, ersätter Anna Pegelow. Jörgen Heidenberg, Boverket 

ersätter Marie Karmehed. Michiko Muto, Pensionsmyndigheten ersätter Mats 

Pettersson. SCB som är nya medlemmar, företräds av Marie Haldorson. 

Hakim Sjöström från SCB är ny medlem i sakområdesgrupp för arkitektur 

och hans kollega Daniel Molén är med i sakområdesgruppen för säkerhet. 

MSB kommer från och med nu att ha en person adjungerad i 

samordningsgruppen och det är Margareta Palmqvist.  

Berit Wennström, Lantmäteriet är ny i sakområdesgruppen för juridik.  

Aktiviteter i eSam närmaste tiden 

 30 oktober: möten för sakområdesgrupp arkitektur och 

utvecklingsforum 

 5 november: möte i samordningsgruppen 

 12 november: expert- och sakområdesgrupp säkerhet 

 19 nov: expertgrupp säkerhet och expertgrupp juridik 

 20 nov sakområdesgrupp kommunikation 

 

Läs mer på esamverka.se och följ oss på Linkedin: eSamverkansprogrammet 

(eSam). Nyhetsbrevet publiceras också på esamverka.se 

 

  

http://www.esamverka.se/
https://www.linkedin.com/company/esamverksamhetsprogrammet/
https://www.linkedin.com/company/esamverksamhetsprogrammet/
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Vi publicerar här en artikel som skrivits för Försäkringskassans, 

Arbetsförmedlingens, Skatteverkets och Migrationsverkets medarbetare. 

Nu byggs en samlad digital ingång för 
arbetskraft 

18 oktober, 2019 

Fyra myndigheter ska tillsammans skapa en gemensam 
digital ingång för privatpersoner som vill flytta till Sverige 
för att arbeta. Satsningen medfinansieras av EU via AMIF-
fonden. 

Text 

Monika B Andersson, Migrationsverket 

 
 

Nyligen kom beslutet att Asyl-, migrations- och integrationsfonden, 
AMIF, skjuter till närmare 27 miljoner kronor i ett 
myndighetsgemensamt projekt som ska ta fram en samlad, digital 
ingång för privatpersoner som söker sig till Sverige för att arbeta. 
Myndigheterna bakom satsningen är Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Migrationsverket och Skatteverket.  

Ska möta individens behov och framtidens utmaningar 

Ytterst sett handlar initiativet om att myndigheter vill möta 
privatpersoners behov tillsammans och ur ett 
livshändelseperspektiv*. Målet är att kunna erbjuda en enkel och 
tydlig väg in i det svenska systemet. 

‒ En samlad ingång för arbetskraftinvandringen blir ett viktigt första 
steg mot en större, nationell, digital lösning med 
livshändelsebaserade ingångar. Flytta till Sverige är en av dessa och 
Starta och driva företag, som omhändertas i Verksamt.se, är en 
annan, säger Karin Derestam, uppdragsledare för initiativet som 
driver livshändelsearbetet. 

‒ Det vi ser framför oss är en lösning för både privatpersoners behov 
och framtidens utmaningar för det offentliga, bland annat när det 
gäller att möta den digitala utvecklingen. 
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Det övergripande syftet med initiativet är att: 

 Möta privatpersoners förväntningar på en tydlig, trygg och 
enkel väg in i det svenska systemet. 

 Öka Sveriges konkurrenskraft genom arbetskraftinvandring. 
 Tillgodose regeringsuppdrag och EU-initiativ. 
 Bana väg för utvecklingen inom liknande områden. 

Det ska ske genom att skapa: 

 En väg in 
 Överblick och helhetsbild 
 Förståelse för processen och guidning genom den 
 Möjlighet till återkoppling 
 Möjlighet att se status och utveckling i sitt ärende 

 
Samlad ingång för arbetskraftinvandring – nu tas en första version av en teknisk lösning 
fram för målgruppen arbetskraftinvandring. Arbetet med detta projekt sker inom ramen för 
initiativet som driver arbetet med livshändelsen Flytta till Sverige. 

Den samlade vägen in till de offentliga kontakterna ska bli verklighet 
under 2020. Nu startar även projektet som ska ta fram den tekniska 
lösningen. En överenskommelse om projektarbetet har 
undertecknats av de fyra myndigheternas digitaliserings- och 
utvecklingschefer. 

‒ Förberedelserna är nu i full gång. Vi håller på att sätta ihop den 
externa projektgruppen, som ska ta fram den tekniska lösningen. 
Parallellt behöver de fyra myndigheterna tillsätta interna 
projektgrupper, som ska se till att varje myndighet gör de 
anpassningar som krävs i de egna systemen för att kunna leverera 
information till den gemensamma tjänsten, säger Maria Lokrantz, 
Migrationsverkets interna delprojektledare. 
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Maria Lokrantz 

Byggkloss för ett större sammanhang 

Det finns flera skäl till att utvecklingsarbetet startas med fokus på just 
arbetskraftinvandring. Dels är många myndigheter inblandade i 
uppgiften att lösa den här gruppens behov, dels är det en stor grupp 
där en utveckling av det här slaget väntas skapa stor nytta på både 
individ-, myndighets- och samhällsnivå. 

En av de grundläggande principer som ska genomsyra 
utvecklingsarbetet är att privatpersoner bara ska behöva lämna en 
uppgift en gång. En annan viktig princip är ”mobilt först”, vilket 
innebär att tjänsten i första hand är tänkt att användas i mobila 
enheter. 

‒ Den lösning vi nu siktar på ska i förlängningen kunna bana väg för 
utvecklingen inom liknande områden. Dessa kan så småningom 
tillsammans bilda en samlad digital ingång till det offentliga Sverige 
och även bli en del av Ditt Europa  i enlighet med EU-förordningen 
Single digital gateway , avslutar Karin Derestam. 

Relaterade publiceringar på esamverka.se: 

Med riktning mot en digital ingång till det offentliga Sverige 

 

FAQ om Flytta till Sverige 

 

https://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en
http://esamverka.se/nyheter/nyheter/2019-07-01-med-riktning-mot-en-digital-ingang-till-det-offentliga-sverige.html
http://esamverka.se/nyheter/nyheter/2019-07-01-med-riktning-mot-en-digital-ingang-till-det-offentliga-sverige.html
http://esamverka.se/download/18.4102188d16b93e0181d38625/1561912151922/FAQ%20En%20digital%20ing%C3%A5ng_fokus%20flytta%2020190627.pdf
http://esamverka.se/download/18.4102188d16b93e0181d38625/1561912151922/FAQ%20En%20digital%20ing%C3%A5ng_fokus%20flytta%2020190627.pdf
https://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en
http://esamverka.se/nyheter/nyheter/2019-07-01-med-riktning-mot-en-digital-ingang-till-det-offentliga-sverige.html
http://esamverka.se/download/18.4102188d16b93e0181d38625/1561912151922/FAQ%20En%20digital%20ing%C3%A5ng_fokus%20flytta%2020190627.pdf

