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Mötesanteckningar från Sambis 
arbetsgrupp 

 

Datum:   11 oktober kl 10.00-11.30 

Plats:  IIS, Ringvägen 100, plan 9, Stockholm och via telefonkonferens.  
Telefon 08-999212, kod 322134. 

 

Deltagare: 

 
Joachim Alling, Stockholms stad 
Wlodzimierz Bislawski, SLL 
Lars Blomqvist, SLL  
Tomas Fransson, Inera 
Staffan Hagnell, IIS (mötesorganisatör) 
Stefan Halén, IIS 
Jörgen Hellgren, Svensk e-Identitet 
Urban Jarl, SLL 
Gunnar Johansson, Mobility Guard 
Lars Johansson, Stöttepelarna 
Peter Lidholm, eHM 
Per Mützell, Inera 
Joakim Sandberg, eHM 
Robert Sundin, IIS 
Anna Sundqvist, IIS 
Agneta Wistrand, IIS 

 

Mötesunderlag: 

2016-10-11 Sambi Arbetsgruppsmöte.pptx 
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1 Agenda 
Förslag på agenda: 

1 Agenda 
2 Status och planer för hösten 
3 Ombudsavtal i Sambi 
5 Behörighetsmodell, seminarium 
6 Nästa möte 

Agendan godtogs. 

Anna Sundqvist, IIS, utsågs till mötessekreterare. 

Inga övriga frågor anmäldes. 

2 Status och planer för hösten 
2.1 Sammanfattning från Sambis styrgruppsmöte 

Föredragande: Staffan Hagnell 
 
Styrgruppen har kommit fram till att ordinarie granskningskrav ska ställas även på 
molntjänster, vilket innefattar aktörer som exempelvis Microsoft, Amazon och 
Google. Det innebär mer arbete för granskningsgruppen.  

Microsoft ska kontaktas för att utföra tillitsgranskning av den aktuella tjänsten.  

Styrgruppen kommer att vara behjälplig i kontakter med molnaktörerna om 
behovet uppstår. 

Samarbetet med Svenska E-legitimationsnämnden (ELN), som gör granskningar för 
Sambi, fortsätter som vanligt och gäller även fortsatt. 
 
En ökning av antal policybeslut angående Tillitsramverket gör att man nu vill 
etablera ett förvaltningsråd, med IT-säkerhetskompetens och med medverkande 
från olika delar av sektorn. Ett första utkast till  arbetsbeskrivning för 
Förvaltningsrådet för Sambis Tillitsgranskningstjänst har tagits fram. 

 

2.2 Federationstjänsten  
Föredragande: Robert Sundin, Agneta Wistrand. 

Kommande kurser i Sambi under hösten har god uppslutning i antalet anmälda. 

Mål för nästa år är fortsatt kursverksamhet i IIS regi samt att informera på plats 
runt om ute i landet. 

Svenskt Federationsforum 21 november 2016 har nu 45 personer anmält sig till och 
representanter från Polismyndigheten respektive Naturvårdsverket är engagerade 
som talare. 
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Höglandets IT, som består av fem kommuner i Småland, är aktivt intresserade av 
att bli medlemmar i Sambi inom en snar framtid. 

Ett godkännande av tjänsten Pascal kan utlösa en tillströmning av medlemssökande 
och det finns ett stort intresse kring hur man praktiskt kan förbereda och tillämpa 
implementationen. 

 

Det finns behov av riktlinjer gentemot tekniska organisationer hur vi gemensamt 
ser på exempelvis supportprocesser och incidentprocesser. Man har ett 
uppstartsmöte som är startskottet för Sambis kommande förvaltningsråd. 

 

Fortsatt utveckling av ett självbetjäningsgränssnitt för metadata på säkerhetsnivå 
LOA 3 med Sambis egna Idp:er, och som kan fungera för alla medlemmar. Det 
pågår tester i Skolfederation under 2016 och en testmiljö för Sambi blir aktuell 
första nästa halvår 2017. Den manuella servicen för hantering av metadata 
kommer att finnas kvar parallellt med självbetjäningsgränssnittet. 

 

2.3 SLL  
Föredragande: Urban Jarl. 

Antalet användare i Beställningsportalen ökar. 

Många landsting i Sverige använder en applikation som heter Vera Asyl (som ej ska 
blandas ihop med Migrationsverket applikation Melker) i syfte att få ersättning från 
statliga Migrationsverket för utförda vårdinsatser. Det är en modern tjänst och man 
ser över möjligheten att federationsanpassa den. 

 

2.4 Inera 
Föredragande: Tomas Fransson. 

Inera är nu godkänd som identitetsutgivare (IdP) i Tillitsgranskningen. Sedan 
tidigare är katalogen HSA granskad och godkänd och målet är nu att få SITHs 
godkänt av e-Legitimation, ELN. 

2.5 eHM  
Föredragande: Peter Lidholm. 

e-Hälsomyndigheten har arbetat vidare med hur deras referensimplementation ska 
kunna publiceras på ett säkert sätt. Nu har de förslag på hur det kan genomföras. 

 

2.6 Ytterligare aktiviteter 
Föredragande: Joachim Alling per telefon 

Stockholms Stad har infört tvåfaktorsinloggning för elever. 
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2.7 Sambis attributstandard  
Föredragande: Per Mützell. 

Tomas Fransson tar över ordförandeskapet i attributarbetsgruppen från Per 
Mützell. 

En workshop är planerad till 1 december i syfte att försöka ta fram en gemensam 
målbild av en behörighetsmodell som sedan kan presenteras för styrgruppen. 

 
Se vidare på https://trello.com/b/JrjNEj5z/sambi-attribut 
 

2.8 Sambis Tillitsgranskningstjänst  
 
Ineras Nationella Säkerhetstjänster, IdP är nyligen granskad och godkänd. 

 
I dagsläget finns en (1) pågående tillitsgranskning.  

 

Bilaga 1 - Tillitsgranskningens omfattning har uppdaterats. 

3 Ombudsavtal i Sambi 
Föredragande: Staffan Hagnell. 

Bakgrund 

Inera, Svensk e-identitet och IT Omsorg erbjuder idag lösningar för inloggning och 
hantering av användaridentiteter. De anser att deras tjänster är förberedda för att 
kunna erbjuda deras kunder (Användarorganisationer) anslutning till Sambi. Denna 
möjlighet erbjuds dock inte dagens modell för Sambi, då varje Användarorganisa-
tion ska ha utföra sin egen Tillitsgranskning och teckna ett eget Anslutningsavtal 
med federationsoperatören. 

Frågeställningar som berörs är exempelvis tilliten till de identiteter och attribut 
som används i Sambi, de legala kraven på Sambis medlemmar, den affärsmodell 
som tillämpas inom Sambi, de tekniska kraven, utformningen av Sambis 
administrativa lösningar, etc.  

Sambis styrgrupp har tagit ställning till om hur en ombudsroll skulle påverka Sambi 
och kommit fram till följande: 

Ett mycket centralt krav för Sambi att det framgår vilken organisation som en 
individ representerar även då ombud används. 

En användarorganisation ska ha ett eget avtal med federationen. 

Även om de inte är ett problem idag ska en lösning hantera problem med ombud 
som inte sköter sig. 

Användarorganisation bör ha ett tydligt ansvar för sina identiteter och 
behörighetsstyrande attribut. 
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En lösning som nu kommer att undersökas är att ha ett trepartsavtal. Förebilden är 
hämtad från upplägg som IIS har i sin domänverksamhet för .SE, mellan IIS 
registrarer och domännamnsinnehavare Ett förslag konceptförslag kommer att 
presenteras för Sambis styrgrupp den 28 oktober. Om de ger klartecken är 
ambitionen att utarbeta ett färdigt förslag. 

 

4 Behörighetsmodell, seminarium 
Fördragande: Per Mützell/ Staffan Hagnell. 

Idébeskrivning för Behörighetsmodell för vård- och omsorg har presenterats för 
Sambis styrgrupp, med önskemål om att få resurser att driva ett fortsatt arbete. 

En länk till beskrivningen samt information om workshopen finns på: 
sambi.se/sambi-workshop-for-behorighetsmodell  

5 Nästa möte 
29 november kl 10.00 -11.30 hos IIS. 

http://www.sambi.se/
mailto:info@sambi.se

	1 Agenda
	2 Status och planer för hösten
	2.1 Sammanfattning från Sambis styrgruppsmöte
	2.2 Federationstjänsten
	2.3 SLL
	2.4 Inera
	2.5 eHM
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	2.6 Ytterligare aktiviteter
	2.7 Sambis attributstandard
	2.8 Sambis Tillitsgranskningstjänst

	3 Ombudsavtal i Sambi
	4 Behörighetsmodell, seminarium
	5 Nästa möte

