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0 Agenda 

Agendan godkändes. 

1 App-inloggning för Sambi 

Roland Hedberg var speciellt inbjuden till mötet för att presentera sitt arbete, sina tankar, 
aktiviteter runt om i världen och idéer kring en POC.kring nya lösningar apphantering 
baserade på OAuth och Open ID Connect.   

Som underlag för presentationen användes de två presentationerna som var framtagna för 
Skolfederationsdagen den 16 september. Presentationerna var: 

 SAML2-federationer-Roland_Hedberg-15-09-16 

 Oauth2 OpenID connect Roland Hedberg-15-09-16 

Därefter diskuteras ämnet. 

2 Föregående protokoll och uppdragspunkter 

Protokollet från 15-08-18 finns publicerat på https://www.sambi.se/?p=1049  
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Från 
datum 

Ansvarig Beskrivning  Status 

14-11-11 Robert 
Sundin 

Red ut med Anders Abel, Kentor, 
vad kravet är för SP att anger sin 
hantering av transient eller 
persistent pseudonym. 
 

Pågår 
15-01-22 Ett arbetsmöte hölls 12 jan, 
väntar på uppdatering (slutversion?)  
15-02-17 om det behövs, kalla till ett 
möte för att få det i mål. 
15-03-19 inväntar synpunkter  
15-06-16: Förhoppningar om att det 
snart är klart 

15-04-21 
 

Robert Undersök status för Roland 
Hedbergs arbete med verktyget 
för conformance tester. 

Pågår 
15-06-16: Möte bokat med Roland 25/6 
15-08-18: Klar. Verktyget är inte färdigt 
att användas, men kan om kund finns 
vidareutvecklas. 

15-04-21 Staffan Utred ett ”ombudsavtal” för de 
som ansluter kunder via den egna 
Intygsutgivaren. 
 

Klar 
15-06-16: SLL (Urban) vill vara med när 
det kommit lite längre med Inera. 
15-08-18: Frågan överlämnad till Sambis 
styrgrupp 

15-06-16 Staffan 
Hagnell 

Bevaka vad som händer ELNs 
tillitsgranskning av Huddinge 

Pågår 
15-08-18: Uppföljningsmöte hos 
Huddinge kommun med ELN hålls 25 
aug. 

15-06-16 Lars 
Johansson 

Ta fram ett förslag på text för att 
förtydliga detta. 

Klar: Texten finns nedan 
15-08-18: Förslag till text har tagits 
fram, se nedan. Synpunkter uppmanas 
sändas till staffan.hagnell@iis.se. 

15-08-18 Robert 
Sundin 

Förtydliga på webbplatsen vilken 
krypteringsnyckel som gäller, 
SHA1 eller 2 vid motringning för 
att verifiera metadata. 

Klar 

15-08-18 Staffan 
Hagnell 

Fastställ vilken formalia som 
behövs för att etablera 
Förvaltningsforum. 
 

 

15-08-18 Staffan 
Hagnell 

Bjud in Roland H och anordna en 
workshop. 

Klar 
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3 Status  

Efter Roland Hedbergs genomgång återstod 20 minuter, varför de följande punkterna behandlades 
översiktligt. 

3.1 Federationsoperatören 

- 

3.2 Förvaltningsforum  

- 

3.3 Sambis styrgrupp 

Rapport från mötet 9 sept 

 BP1 Förlängning av pilotavtalen i väntan på nytt medlemsavtal 

 BP2 Godkännande av Sambis tillitsramverk 1.3 
 

Kommande möten: 

14 okt, 13.00-14.30 
16 nov, 14.30-16.00 
14 dec, 15.30-17.00 

3.4 Utbildningstillfällen höstterminen 2015 

Summering av utbildningstillfället 10 sep Sambi GK (förmiddag) + Tillitsgranskningskurs 
(eftermiddag). 

Kommande utbildningstillfällen för hösten 

 7 okt Sambi GK (heldag) + 8 okt förmiddag Sambi Tillitsgranskningskurs (förmiddag) 

 11 nov Sambi GK (heldag) + 12 nov förmiddag Sambi Tillitsgranskningskurs (förmiddag) 

 

4 Status från pilotanvändarna 

Stockholms stad: 30 nya användare i best-portalen. 

SLL:  

Inera: En statusrapport sammanställs nu och ska vara klar idag. 

EHM: inget nytt. 

Lidingö stad:  

Huddinge kommun: 
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Södertälje kommun:  

5 Nytt tillitsramverk för Sambi 

Det nya tillitsramverket presenterades kort, se 
https://www.sambi.se/tillitsramverk/remissforfragan-nytt-tillitsramverk-for-sambi/ 

 

6 Tillitsgranskning 

7 Attributförvaltning 

Per Mützell tar för Ineras räkning över arbetet från Björn Skeppner med att leda arbetet för 
Sambis attributförvalting. 

8 Övriga frågor 

8.1 Behov av Appinloggning för Sambi? 

8.2 Innebörden av HSA-katalogen som attributkälla 

 

9 Nästa möte  

Kommande möten för ht 2015.  

 15 okt, kl 10.00-11.30 

 17 nov, kl 10.00-11.30 

 15 dec, kl 10.00-11.30 

 

https://www.sambi.se/tillitsramverk/remissforfragan-nytt-tillitsramverk-for-sambi/

