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Kort om eSam

• Frivilligt samverkansprogram mellan 35 myndigheter

• Finansieras av medlemsavgifter

• eSam bildades 2015 efter E-delegationen

• Samverkan kring digitala lösningar som t.ex gemensamma tjänster

• Arbetar för medlemmarnas digitala transformation och effektivisering.



eSams organisation

Styrgrupp

Värdmyndighet:
Pensions-
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Arkitektur,
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Gemensamma utvecklingsinitiativ

Kansli

Rättschefsforum

Utöver de fasta grupperna 

förekommer från tid till annan 

även tillfälliga arbetsgrupper 

när behov uppstår. 



Olika spår i molnfrågan
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HR-tjänster

• Etablering av arbetsgrupp pågår

• Fokusområde: arbetspsykologiska test- och rekryteringsverktyg

• Planerar för ett genomförande liknande dSam för att kunna återanvända så mycket kunskap och 

erfarenheter som möjligt



Mobila informationstjänster

• Promemoria publiceras sannolikt innan sommaren

• Utmaning – säkerhet och laglighet kontra funktionalitet och enkelhet

• Mobila informationstjänster är oftast publika molntjänster som exempelvis iCloud, Dropbox, 

Google Photo, OneDrive etc.

• Appar som hämtar och delar information

• Scenariobaserat resonemang, kontorsbaserade myndigheter eller myndigheter som till stor del arbetar i fält

• Exempel på olika lösningar som myndigheter använder



Sociala medier

• Arbetsgrupp: Arbetsförmedlingen, Tullverket, SPV och kansliet

• Referensgrupper; Lilla – tätare kontakt med arbetsgruppen: Tullverket, Trafikverket, Skatteverket, 

Naturvårdsverket, UHR, Kronofogden, Riksarkivet och Försäkringskassan. Stora; Sakområdesgrupp 

kommunikation

• Uppdrag med 4 delleveranser:

• Konsekvensanalys - Effekter för kommunikationen om myndigheter efter eget eller annans beslut, 

lämnar sociala medier som används idag. Räckvidd, kostnadsaspekter

• Analys av krav för en lämplig kanal, som ersättare för de plattformar som används idag

• Omvärldsspaning – andra länder, andra plattformar etc

• Alternativ – statlig plattform/app-lösning, andra lösningar
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