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Mö tesanteckningar fra n Sambis arbetsgrupp 
 

Datum:  3 maj 2018 10.00-11.30 

Plats:  IIS, Hammarby kaj 10D  

Via länk: https://meet.google.com/nfv-owwq-rfq 
Om någon försöker ringa in via telefonkonferensen på tel. 08-999212, kod 
322134 så ska vi försöka koppla in dem också, men vi ber er att i första hand 
försöka använda länken ovan. 
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Uppdragspunkter (Ingående) 

 

Uppdragspunkt Beskrivning Status 

UP 18-03-13,  
Staffan Hagnell 

Tag fram förslag på krav på begränsning 
av IdPs möjlighet att utfärda intyg. ”en 
Identitetsintygsutgivare ska endast 
kunna utfärda intyg för de 
Användarorganisationer som denna har 
en avtalsrelation till”. 

Behandlas under 
mötet 

 

 

1 Statusgenomgång 

1.1 Medlemsutveckling 

Staffan informerade om status för befintliga medlemmar samt antal som har 
skickat intresseanmälan för Tillitsgranskning (66st). Det finns även ett antal 
medlemmar/betrodda parter som är aktuella för Återgranskning. Många 
kommuner säger sig vilja avvakta anslutnings till Sambi med argumentet att det i 
nuläge inte är viktigt eftersom det är först i maj nästa år som det behövs. 
Kommentarer från kommuner är dock att man har förstått varför man ska vara 
medlem i Sambi och många är också medlemmar i Skolfederation. En del 
kommuner efterfrågar regionsamverkan för att förenkla en anslutning till Sambi. 

 

Medlemmar och granskningar Antal 

Medlemmar i Sambi 7 

Betrodd part (granskade) 5 

Pågående granskningar 3 

Kommande återkommande granskningar 5 

Kommande nya granskningar 7 

Intresseanmälningar 66 

Svensk e-identitet ? 
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1.2 eHälsomyndigheten (eHM) 

Föredragande: Cecilia Wedin 

eHM Inget nytt. Fortsätter att kommunicera vad alla ska/behöver göra. POC med 
Inera pågår. 

1.3 Inera 

Föredragande: Tomas Fransson 

SITHS har fått ett partiellt godkännande som Svensk E-legitimation av 
E‑legitimationsnämnden.  

För Pascal och Intygstjänst kommer Tillitsgranskning att skickas in inom de 
kommande veckorna. 

För NPÖ kommer begäran om Tillitsgranskning att skickas in inom kort. 

Inera får också mycket frågor från kommuner om vad som ska göras och hur? 

Fråga: Har Inera resurser om apoteksaktörerna nu vill ansluta till HSA och SITHS? 

1.4 SLL/KSL-kommunerna 

Föredragande: Urban Jarl 

SLL Inget nytt. 

1.5 Sambis Förvaltningsråd 

Föredragande: Robert Sundin 

Förvaltningsrådet har satt upp ett möte till 14 juni för att sätta samman en road 
map med struktur för att bygga backlog och skapa en prioritetslista.  

Så långt har det praktiska arbetet varit begränsat. För att driva arbete framåt 
behövs tid och kompetens från sektorn. 

1.6 Sambis Federationstjänst 

Föredragande: Robert Sundin 

IIS har ett utvecklingsprojekt för att modernisera ärendehantering och ta höjd för 
att hantera den stora mängd som väntas komma. Behov av att automatisera 
processer och även ett behov av ett gränssnitt för 
Sambiombud. Utvecklingsprojektet tar även höjd för andra typer av metadata. 

UP 18-05-03, IIS: Förtydliga på webben vad medlemmar och godkända parter 
presenteras är godkända för. 
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1.7 Sambis Tillitsgranskningar 

Föredragande: Staffan Hagnell 

Än så länge inga stora volymer, men de granskningar som inkommit har tjänat som 
ett gott underlag för att prova och löpande vidareutveckla 
Tillitsgranskningstjänsten.  

Vi jobbar nu vidare för att kunna hantera en kraftig volymtillväxt inför våren 2019.  

1.8 Sambis styrgrupps möte 18-04-05 

Föredragande: Staffan Hagnell 

1.8.1 Nya avtalsbilagor 

Vid mötet fastställdes förslagen till ändringar i Sambis avtalsbilagor som förordats 
av Sambis granskare och som diskuterades på mars-mötet med Sambis 
arbetsgrupp. De berörda avtalsbilagorna är 

• Sambi Bilaga 3 - Tillitsramverk 

• Sambi Bilaga 4 - Föreskrifter för Sambis Federationsoperatör 

• Sambiombud Bilaga 5 - Föreskrifter för Sambiombud 

De nya avtalsbilagorna kommer att publiceras inom kort. 

1.8.2 Utveckling av Sambis tillitsramverk 

Fråga till Sambis styrgrupp: Bör Tillitsramverkets nuvarande krav ses över och vid 
behov kompletteras? Om så, när i tiden vore det lämpligt att genomföra ett sådant 
arbete och hur bör arbetet organiseras? 

Styrgruppens svar: Styrgruppen anser att Sambis Tillitsramverk ska hållas på en 
hög nivå och för närvarande inte kompletteras med detaljerade krav. För att 
vidareutveckla sektorns säkerhetsarbete bör i stället checklistor, verktyg och 
utbildning utvecklas och tillhandahållas. 

1.8.3 Nästa möte 

Styrgruppens nästa möte är den 31 maj 2018. 

1.9 Granskningsgruppens möte 18-04-27  

På granskningsgruppens möte diskuterades erfarenheter från granskning av 
Sambiombudet Svensk e-identitet och hur granskningsinstruktionerna ska 
vidareutvecklas. 

Granskningsgruppen diskuterade även Styrgruppens beslut om att Sambis 
Tillitsramverk ska hållas på en hög nivå och att detaljerade krav snarare hör hemma 
i checklistor och granskningsinstruktioner. Granskningsgruppen ser det som en bra 
och framkomlig väg. Det är nu viktigt att checklistor utvecklas för olika funktioner 
och målgrupper. 

Oaktat detta anser Granskningsgruppen att vissa krav i tillitsramverket bör ”städas 
bort”.  
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Detta påverkar UP 18-03-13, Staffan Hagnell:  

Tag fram förslag på krav på begränsning av IdPs möjlighet att utfärda intyg. 
”en Identitetsintygsutgivare ska endast kunna utfärda intyg för de 
Användarorganisationer som denna har en avtalsrelation till”. 

Den bör då ersättas av  

UP 18-05-03, Staffan Hagnell: Ta fram förslag på checklistor och 
granskningsinstruktion för granskning av IdP, och hur denna förhindrar att utfärdar 
intyg för Användarorganisationer för vilken avtalsrelation saknas. 

Ny granskare 

Sambis granskare kommer att utökas med Stefan Larsson, tidigare 
säkerhetsansvarig på eHälsomyndigheten.   

Nästa möte 

Deras nästa möte är den 23 aug 2018. 

2 Sambiombud  

2.1 Svensk e-identitet  

Jörgen meddelade att Svensk e-identitets e-tjänst går ”live” på måndag 7 maj och 
de kommer att kunna hantera en anslutningsprocess på ca 4h. Det är viktigt med 
slimmade processer och att regelverket tillämpas korrekt. Svensk e-identitet bygger 
en egen katalogtjänst, ”Tillhörighetsregistret”, för veterinärer som inte kan 
använda HSA.  

Svensk e-identitet har fått förfrågningar alltifrån små aktörer till landsting. 
Informationsbehovet är stort. Det finns mycket frågor och tankar som behöver 
besvaras. Deras utmaning (och kostnad) är i första hand det interna arbetet som 
behöver göras, inte minst förankringsarbetet uppåt. 

För att hantera uppfattningen att det fortfarande finns tid, vore det bra om 
systemleverantörer hjälpte till genom att själva tidigare gå över till Säker Åtkomst 
och ansluta sig till Sambi. Det skulle vara ett gott incitament för kommuner att 
påbörja sin anslutning. Det vore även bra om systemleverantörer som Inera säger 
december 2018 i stället för maj 2019. 

Hur kommer Pascal hantera de som inte har migrerat när de går upp till 17.1? 
Erfarenheten från SLL:s tjänst Beställningsportalen är att det behöver finnas två 
vägar in.  

Hur ser planen ut för utrullning av Pascal, Intygstjänster och NPÖ med 
pilotanvändare? 

UP 18-05-03, Tomas Fransson: Ta fram plan för övergången för Ineras tjänster till 
17.1.  

UP 18-05-03, (?): Inventera vilka planer systemleverantörerna har för planer för 
övergången till 17.1.  
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Testen mellan Lidingö stad och Beställningsportalen pågår. Avsikten var att 
använda Sambis testmiljö, men det har varit problem med att få fram ”rätt” 
testkort. Alternativet att köra i driftsmiljön ska därför undersökas. Reglerna för vad 
som gäller för Sambis olika miljöer behöver tydliggöras. 

UP 18-05-03, Förvaltningsrådet: Dokumentera reglerna för att använda Sambis 
olika miljöer. 

3 Evenemang/kommunikation 

3.1 Erfarenhetsutbyten  

Erfarenhetsutbytet med Lidingö stad är skjutet på till hösten. 

3.2 Internetdagarna 19-20 nov 2018 

Sambi kommer att ha ett eget spår under Internetdagarna i november, dag 2 dvs. 
20 november.  

Det finns behov av kommunikationsinsatser som visar goda exempel.  

Ineras referensarkitektur har tagits emot väl. Spridning av en populärversion 
efterlyses. 

Hur ligger systemleverantörerna till? Event med systemleverantörer? 

IIS kan hjälpa till med att anordna olika informationsevenemang. 

4 Övriga frågor 

5 Arbetsgruppens kommande möten 

 14 juni 2018 10.00-11.30 hos IIS, Hammarby Kaj 10D (obs nytt datum). 
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6 Uppdragspunkter (utgående) 

 

Uppdragspunkt Beskrivning Status 

UP 18-05-03,  
Staffan Hagnell 

Tag fram förslag på checklistor och 
granskningsinstruktion för granskning 
av IdP, och hur denna förhindrar att 
utfärdar intyg för 
Användarorganisationer för vilken 
avtalsrelation saknas. ”Den som loggar 
in ska ha en relation till 
intygstjänsten”. 

 

UP 18-05-03, IIS: Förtydliga på webben vad medlemmar 
och betrodda parter är godkända för. 

 

UP 18-05-03, 
Tomas Fransson 

Ta fram plan för övergången för Ineras 
tjänster till 17.1.  

 

UP 18-05-03, (?) Inventera vilka planer 
systemleverantörerna har för planer 
för övergången till 17.1. 

 

UP 18-05-03, 
Förvaltningsrådet 

Dokumentera reglerna för att använda 
Sambis olika miljöer. 
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