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Underlag till Sambis arbetsgrupp 
 

Datum:  14 maj 2018 10.00-11.30 

Plats:  IIS, Hammarby kaj 10D  

Via länk: https://meet.google.com/nfv-owwq-rfq (använd Chrome) 

 
 

Agenda 

 

1 Statusgenomgång 

2 Arkitektur 

3 Evenemang/kommunikation 

4 Övriga frågor 

5 Arbetsgruppens kommande möten 
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1 Statusgenomgång 

1.1 Medlemsutveckling 

 

Medlemmar och granskningar Antal  
(föregående möte) 

Medlemmar i Sambi 9 (7) 

Betrodd part (granskade)  6 (5) 

Intresseanmälningar till 
federationsoperatören 

77 (66) 

Intresseanmälningar till 
Sambiombud 

? 

 

1.2 Inera 

 SITHS-godkännande: Inera har lämnat in ett beslutsunderlag till styrgruppen 
för SAMBI om att godkänna SITHS i Sambi. 

 Status e-tjänster från Inera i Sambi: Tillitsdeklaration skickas in till Sambi för 
Pascal och Intygstjänster under närmaste veckorna. NPÖ kommer hanteras 
efter sommaren. 

 Klarar Inera den kapacitetsökning det innebär för SITHS och HSA om många fler 
aktörer vill nyttja Ineras tjänster? Fråga från förra arbetsgruppsmötet. Svar på 
denna fråga är att Inera planerar för att klara en anslutningsökning och har 
målet att inte vara den begränsande faktorn om detta inträffar. 

 Ineras anpassning av Sambi IdP: De synpunkter som arbetsgruppen har kommit 
fram ändrar inte Ineras avsikt att göra denna anpassning. 

1.3 Sambis styrgrupp 

1.3.1 Beslut från Sambis styrgruppsmöte 2018-05-31 

Beslut 1: SITHS 

Styrgruppen beslöt att frågan om godkännande av SITHS för Sambi ska behandlas 
vidare av styrgruppens på ett nytt styrgruppsmöte den 2018-06-04. 

  

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


Sambi  
www.sambi.se 
info@sambi.se 

 

 

Beslut 2: Anslutning av Grupper 

Styrgruppen beslöt att anslutning till Sambi av en Grupp av organisationer ska 
kunna ske under förutsättning att den organisation som tecknar avtal med Sambi 
för Gruppens räkning: 

• har rätt att juridiskt företräda alla organisationer inom Gruppen, 

• ansvarar för ett gemensamt och sammanhållet säkerhetsarbete för Sambi 

omfattar hela Gruppen och 

• har ansvar och förmåga att företräda alla användare inom gruppen gentemot 

Sambi vid t.ex. incidenthantering 

Beslut 3: Krav på Sambiombud 

Styrgruppen beslöt att nuvarande skrivning i ”Föreskrifter för Sambiombud” är 
tillräcklig och därför ska behållas oförändrad.  

Den lyder: 

…[Sambiombudet] ska själv eller via leverantörer även leverera följande 
funktioner som en paketlösning till sina Användarorganisationer: E-
legitimationsutfärdare, Attributsutgivare och Identitetsintygsutgivare”.  

Beslut 4: Anslutning av E-tjänster via Sambiombud 

Styrgruppen beslöt att Tjänsteleverantörers e-tjänster fortsatt inte ska kunna 
anslutas via Sambiombud. 

1.3.2 Beslut från Sambis styrgruppsmöte 2018-06-04 

AP 2018-06-04:1 Staffan Hagnell, ta fram en risk- och konsekvensanalys åt Sambis 
styrgrupp avseende godkännande av SITHS. Arbetet ska ske tillsammans med ett 
brett urval representanter från sektorn. 

Not! Arbetet kommer att redovisas för styrgruppen den 26 juni. 

1.4 Sambis Federationstjänst 

1.4.1 Federationen 

1.4.2 Tillitsgranskningar 

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. 

Status: Arbete pågår 

1.5 Sambis Förvaltningsråd 

UP 18-05-03, Förvaltningsrådet: Dokumentera reglerna för att använda Sambis 
olika miljöer. 
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Status: Arbetsmöte hålls 2018-06-14 

2 Arkitektur 

2.1 Tjänsteleverantörsrollen  

 Diskussion om hur systemleverantörers lösningar som omfattar: E-tjänster 
med koppling mot eHM, Intygsutgivning och Behörighetskatalog ska 
hanteras. Hur relaterar de till Sambis modell med Användarorganisationer 
och Tjänsteleverantörer. 

Se bifogad presentation ”2018-06-14 Diskussion systemleverantör som 
tillhandahåller IdP.pptx” hållen av Staffan Hagnell.  

Det ska framhållas att detta endast är ett teoretiskt scenario. Om 
systemleverantörerna i stället väljer att själv eller från tredje part erbjuda en 
fristående IdP/Katalog-lösning för de Användarorganisationer som saknar egna 
sådan, är detta en ickefråga. Synpunkter framfördes på mötet om att det är 
önskvärt, då det är den långsiktigt bästa vägen att gå för 
Användarorganisationerna. 

 Hur ska systemleverantörer klassas i Sambi då de leverera en ”molntjänst”, 
bara kod eller både drift och kod? 

Se bifogad presentation ”2018-06-14 Diskussion systemleverantör som 
tillhandahåller IdP.pptx” 

2.2 Remiss - Anpassningar av Ineras IdP 

En intensiv diskussion hölls om den på remiss sända skriften ”IdP för 
användarorganisationer anslutna till Sambi”. Bland annat diskuterades om och hur 
förslaget går emot Sambis nuvarande arkitektur, regelverk, säkerhetsarbete och 
grundtanke.  

Kritik framfördes mot Ineras avsikt att gå vidare med det föreslagna 
lösningsförslaget. Önskemål framfördes om att Inera ska hålla sig till Sambis 
arkitektur och om avsteg ska göra från denna måste de vara väl genomtänkta och 
föregås av en väl genomtänkt införandeplan. 

Inera ombads att åter se över lösningsförslaget och då även analysera och besvara 
de synpunkter som framfördes i remissvaren.  

3 Evenemang/kommunikation 

Punkten hanns inte med. 

4 Övriga frågor 
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5 Arbetsgruppens kommande möten 

Följande mötestider bestämdes för hösten: 

 4 september 2018 10.00-11.30 hos IIS, Hammarby Kaj 10D 

 16 oktober 2018 10.00-11.30 hos IIS, Hammarby Kaj 10D 

 27 november 2018 10.00-11.30 hos IIS, Hammarby Kaj 10D 

 

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”. 

Arbete 
pågår 

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, 
Förvaltningsrådet 

Dokumentera reglerna för att använda Sambis 
olika miljöer. 
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