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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 prenumerera på det och du får gärna sprida det vidare till andra. 

Nyhetsbrevet kommer ut månadsvis, eller oftare vid behov. 

Blir det inte som vi tänkt, får det bli på ett annat sätt 

Den pågående Covid-19-pandemin ställer förstås det mesta på ända när fokus 

hastigt behöver ändras. Möten, tidigare gjord planering och prioriteringar – allt 

behöver omprövas i tider som dessa då eSams medlemmar arbetar för fullt 

med krisledning för att möta uppkomna behov. Som en följd av detta har vissa 

av eSams planerade aktiviteter ställts in för att genomföras senare. Resterande 

möten hanterar vi digitalt tills vidare.  

Samtidigt ser vi att just samverkan och digitala lösningar är några av de allra 

viktigaste komponenterna för offentlig sektor just nu. Pandemi-situationen har 

drivit på den digitala utvecklingen och på oerhört kort tid har flera nya 

lösningar tagits fram. Goda exempel på det är skolahemma.nu och region 

Stockholms självtest för Corona-viruset. Kanske är det just vår kultur av 

samverkan, såväl mellan offentliga aktörer som med näringslivet, som ger oss 

en stadig botten att stå på i tider när allt annat är osäkert. 

Fia Ekelöf, kanslichef eSam 

I detta nummer: 
Möten blir digitala 
Statens tjänstepensionsverk om sitt medlemskap i eSam  
Seminarium om missbruk av e-legitimationer 
Nytt om namn 
Kalendarium  
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Möten blir digitala 

I möjligaste mån försöker eSams kansli, genomföra inplanerade möten med 

hänsyn till de riktlinjer som nu finns gällande social interaktion. När det är 

rimligt, omvandlar vi fysiska möten till Skype-, eller telefonmöten. Är det svårt 

att genomföra, så kommer samverkansgrupperna att få inbjudningar till nya 

tillfällen längre fram. Vi vill så långt möjligt, kunna genomföra de arbeten som 

är i full gång.  

På esamverka.se har vi en sida där vi samlar sådant som kan stötta medlemmar 

och andra besökare i den omställning som många nu står inför. Där kan man 

också finna tips på hur samverkan kan upprätthållas trots de restriktioner som 

nu råder. Vi har även för avsikt att hitta goda exempel från våra medlemmar att 

publicera.   

Statens tjänstepensionsverk om sitt medlemskap i 

eSam 

Statens tjänstepensionsverk är en av två nya medlemmar i eSam. Fredrik 

Jonsson är representanten i samordningsgruppen, här berättar han om SPV´s 

förväntningar och tankar om sitt medlemskap. 

SPV jobbar aktivt för att möta kunden där kunden är och vill dela information 

och utveckla tillsammans med andra - det är bra både för oss och för hela 

statsförvaltningen. 

– Vårt medlemskap i eSam ligger helt i linje med vad som är viktigt för oss på 

SPV, säjer Fredrik. Vi vill ha ett helhetsperspektiv på det vi gör och att nu få 

chansen att komma in i ett bredare sammanhang där samverkan är nyckeln till 

framgång och där vi både kan ge och få ta del av kunskap inom en rad 

områden känns väldigt inspirerande. Vi förväntar oss att det kommer att få 

positiva effekter både inom SPV och för alla våra kunder därute! 

 

Seminarium om missbruk av e-legitimationer 

Bruket av e-legitimationer är stort, även hos myndigheter. Dessvärre ökar 

också antal bedrägerier där användare luras att ovetande släppa in obehöriga i 

systemen, så att de kommer åt t.ex. personuppgifter, konton och myndigheters 

system. Missbruket innefattar både brott och kan leda till stor skada för 

http://esamverka.se/stod-och-vagledning/annat-stod.html
https://www.spv.se/privatperson/statlig-tjanstepension/
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enskild, såväl som myndighet. Det ligger i eSams intresse att kraftigt motverka 

att myndigheternas digitala tjänster missbrukas och att ha en strategi för att 

skydda sig mot detta. Digitaliseringen av Sverige bygger på att tilltron till e-

legitimationen är intakt och får inte svikta.  

eSam hade därför tänkt arrangera ett halvdags-seminarium under våren 2020, 

men med det rådande läget, skjuts detta framåt i tiden. Agendan kommer att 

innehålla exempel på hur missbruk kan ta sig uttryck, en beskrivning av hotbild 

och omfattning, vilka åtgärder man kan vidta samt en beskrivning av vilka 

brott den här typen av gärningar kan innefatta. 

Vi återkommer när vi vet tidpunkt för att kunna genomföra detta, i fysisk eller 

digital form. 

 

Nytt om namn 

Kriminalvården är nya medlemmar och har nu bemannat samverkans-

grupperna med följande deltagare: 

 samordningsgruppen och utvecklingsforum, Håkan Klarin, 

 sakområdesgrupp juridik, Per-Henrik Hedbrant, 

 sakområdesgrupp säkerhet, Johnny Björling, 

 sakområdesgrupp arkitektur, Kenneth Eriksson och 

 sakområdesgrupp kommunikation Ulrika Ohlson. 

Kalendarium 

 24 mars, sakområdesgrupp arkitektur och expertgrupp juridik 

 31 mars, utvecklingsforums utskott 

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/

