
  Nyhetsbrev   
 2020-06-27   
    
    

 

 

  1 (4) 
 

Anna Bengtsson Sahlström 
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073-252 34 46 

Nyhetsbrev från eSam 
Det här nyhetsbrevet kommer ut ungefär månadsvis och vänder sig till eSamverkans-
programmets (eSams) medlemsorganisationer och intresserade i och omkring offentlig 
verksamhet. Det distribueras till dig som ingår i något av våra forum eller har anmält att du vill 
prenumerera. Du får gärna sprida det vidare till andra.  

Trevlig sommar önskar kansliet 

Böteskobben, Stockholms skärgård. Foto: Anna Bengtsson Sahlström 
 

Plötsligt är högsommaren här och semestern väntar runt hörnet. Det är 
efterlängtat och välbehövligt på många sätt efter en märklig vår och 
försommar. För eSam har också ett verksamhetsår kommit till sitt slut, den 1 
juli börjar ett nytt. Trots oro, omprioriteringar och akuta behov som måste 
lösas kan vi summera många viktiga och bra resultat som vi har åstadkommit i 
samverkan. Exempelvis har det digitala ramverket för samverkan reviderats 
och överlämnats till DIGG. Vi har även arbetat med våra vägledningar, bland 
annat en ny som handlar om it-avtal. Inom utvecklingsverksamheten har eSam 
både arbetat med former och metod för arbetet samt konkret samverkat runt 
flera livshändelser. Inte minst har vi nu i juni lanserades den första versionen 
av Flytta, med fokus arbetskraftsinvandring, verkligen ett spännande första steg 
som ger mersmak för det som kommer. 
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I höst tar vi nya tag och vi ser fram emot att börja det nya verksamhetsåret 
tillsammans med våra medlemmar. Inriktningarna i den nya verksamhetsplanen 
kan du läsa mer om i nyhetsbrevet. Men först ska vi njuta av den svenska 
sommaren och tar några veckors semester. Vi på kansliet önskar dig en riktigt 
fin sommar! 

Fia Ekelöf, kanslichef eSam 

 

I detta nummer: 
Verksamhetsplan 2020/2021 
Allmänna villkor för it-konsulttjänster  
Piloten Flytta till och från Sverige – ett resultat av samverkan 
Inbjudan till en träff för leverantörer av it-tjänster 
Kalendarium  

 

Verksamhetsplan 2020/2021 

Inför det nya verksamhetsåret, som för eSam börjar den 1 juli, höll styrgruppen 
sitt årsmöte den 23 juni. Styrgruppen beslutade bland annat om en ny 
verksamhetsplan för kommande år. Planens aktiviteter knyter an till eSams tre 
olika roller: pådrivaren, vägledaren och genomföraren. I en bilaga finns också 
vår utvecklingsplan som lägger särskilt fokus på de gemensamma 
utvecklingsaktiviteter som eSams medlemmar väljer att prioritera.  

Utvecklingsplanen beskriver vårt fortsatta fokus på att utveckla digitala 
lösningar riktade till privatpersoners, företags och samhällets behov. Under året 
ska fem livshändelser prioriteras: Flytta till Sverige, Livslångt lärande, Starta 
och driva företag, Bli sjuk, frisk och ha hälsa samt Finansiell status. 

– Vi behöver alla bidra till att snabbare utveckla de lösningar som faktiskt ger 
nytta för många människor. Ett sätt att göra det är ju att kraftsamla runt några 
prioriterade initiativ, så som vi beskriver i utvecklingsplanen, säger Fia Ekelöf, 
kanslichef.  

Utöver utvecklingsarbetet kommer vi under året att arbeta med flera 
förutsättningsskapande aktiviteter. Bland annat fortsätter analyserna av 
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molntjänster och tekniska lösningar som kan förbättra offentlig sektors 
möjligheter att använda dessa tjänster. Molnfrågan är komplex och det finns ett 
stort behov av att diskutera tillsammans och utbyta erfarenheter. Ett annat 
område som många av eSams medlemmar är intresserad av att samverka kring, 
är innovation. Under hösten genomförs därför flera aktiviteter kopplat till det. 

Den pågående pandemin har förstås också präglat verksamhetsplanen och flera 
aktiviteter beror på den situation vi befinner oss i. Exempelvis ska vi se hur 
digitala möten kan förbättras både till innehåll och tillgänglighet och med fokus 
på säkerhetsfrågor. En annan fråga som vuxit fram under pandemin är behovet 
av digitala signaturer, något som vi också kommer arbeta med. Med tanke på 
att pandemin fortfarande pågår finns det anledning att tro att ytterligare behov 
kommer växa fram och kan behöva prioriteras.  

Under innevarande verksamhetsår påbörjades ett arbete med villkor för it-
avtal, det arbetet kommer fortsätta kommande verksamhetsår och vi kommer 
att erbjuda informationstillfällen kopplat till detta. En annan aktivitet är att 
identifiera reglering som kan motverka förvaltningens digitalisering, t.ex. 
registerförfattningar. Genom att identifiera några gemensamma utmaningar 
hos medlemmarna, kan vi verka för förbättringar.  

Allmänna villkor för it-konsulttjänster 

På årsmötet beslutade eSams styrgrupp om allmänna villkor för it-
konsulttjänster. Avsikten är att de ska användas vid upphandling och 
kontraktering av it-konsulttjänster, både avseende resurskonsulter och 
uppdragskonsulter. I första hand ska Kammarkollegiets ramavtal användas, i 
andra fall vill eSam bidra till att det finns alternativ. De allmänna villkoren kan 
då utgöra bilaga till ett fristående avtal och ett ramavtal som myndigheten 
ingår. Avtalsregleringarna är anpassade för offentlig förvaltning i en situation 
där myndigheten är kund och köper it-konsulttjänster. Ambitionen har varit att 
skriva ett enkelt och rimligt balanserat villkor för tillmötesgå behovet hos 
eSams medlemsorganisationer. 

Villkoren publiceras på esamverka.se under juli månad. 

 

 

https://esamverka.se/om-esam/publikationer.html
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Piloten Flytta till och från Sverige – ett resultat av 
samverkan  

Nu har en första betaversion av tjänsten Flytta till och från Sverige blivit klar och 
är ett resultat av 4 myndigheters samarbete; Migrationsverket, 
Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Försäkringskassan. Den kommer när 
den är helt färdig, att vända sig till målgruppen personer utanför EU/EES, 
som invandrar till Sverige för att arbeta. 
 
Tjänsten är inte tillgänglig för allmänheten ännu och är en pilot med begränsad 
funktionalitet som på sikt ska inkludera nya och förhållandevis komplexa 
funktionaliteter. Utvecklingsarbetet av tjänsten fortlöper under hösten. För 
frågor om tjänsten går det bra att kontakta Emma Patel på CGI, ansvarig 
kommunikatör för projektet. 

Inbjudan till en träff för leverantörer av it-tjänster 

Den 31 augusti anordnar eSam en leverantörsträff där fem it-chefer från 
medlemsorganisationerna berättar om hur vardagen på it-avdelningen ser ut, 
med koppling till molntjänster. De ansvarar för att driva en effektiv och 
rättssäker it-verksamhet i sin organisation och kommer att prata om vilka 
förutsättningar och behov har de att hantera och vilka typer av tekniska 
lösningar de behöver för att klara sitt uppdrag. I diskussionen lyfts också 
offentlig sektors säkerhetskrav och krav på avtal.  

Leverantörer av it-tjänster kan spara datumet den 31 augusti. Mötet äger rum i 
Stockholm och digitalt, mer information kommer i början av augusti. Vid 
frågor, kontakta Johnny Carlberg eller Sofia Ekelöf på eSams kansli.  

 
Kalendarium 

• 18 augusti utskott utvecklingsforum 
• 18 augusti expertgrupp säkerhet 
• 25 augusti expertgrupp juridik 
• 31 augusti leverantörsträff 
• 1 september sakområdesgrupp arkitektur 

Läs mer på esamverka.se och följ oss på Linkedin: eSamverkansprogrammet 
(eSam). Nyhetsbrevet publiceras också på esamverka.se 

mailto:emma.patel@cgi.com
mailto:johnny.carlberg@pensionsmyndigheten.se
mailto:sofia.ekelof@pensionsmyndigheten.se
http://www.esamverka.se/
https://www.linkedin.com/company/esamverksamhetsprogrammet/
https://www.linkedin.com/company/esamverksamhetsprogrammet/

	Nyhetsbrev från eSam
	Trevlig sommar önskar kansliet
	Verksamhetsplan 2020/2021
	Allmänna villkor för it-konsulttjänster
	Piloten Flytta till och från Sverige – ett resultat av samverkan
	Inbjudan till en träff för leverantörer av it-tjänster
	Kalendarium


