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Behov från förra mötet (Dec 2016)
• Ensa kravbilden från myndigheter och kommuner
– Viktigt att undvika motstridiga besked om vi ska nå ut
• Oenighet leder till tvekan att börja

– På Offentliga rummet, nyhetsbrev mm informerar Elegitimationsnämnden myndigheter och kommuner om
behovet av att agera

Agenda
• 0900 – 1000

E-legitimationsnämnden informerar
• Fundera under tiden på vad du mer vill diskutera
• Skriv ner ämnet på en lapp och lämna till oss

• 1015 – 1200

Diskussion

Nya förutsättningar som kräver åtgärder
• eIDAS kräver hantering av utländska e-legitimationer senast 29/9
2018
– Tyskland är först ut med sina två e-legitimationssystem

• E-tjänster (och underskriftstjänster) måste anpassas för att hantera
– Nya nationella e-legitimationer (AB Svenska pass och Huddinge kommun)
– Utländska e-legitimationer

• Det innebär förändringar
– Anvisningssida för val av legitimationssätt behöver kompletteras med
Foreign eID + nya e-legitimationer
– Nytt metadataregister införs för att underlätta anslutningen
– e-tjänster måste lägga till hantering av indirekt underskrift
• eIDAS saknar stöd för e-underskrift framställd av e-legitimationsutfärdaren
• Vet ej om nya e-legitimationsutfärdare erbjuder direkt underskrift

Fristående underskriftstjänst
– bra lösning på flera problem
• Bra lösning på e-underskrift
• Bör användas av fler än de som har e-underskrift idag
– eIDAS innehåller krav att ta emot elektroniskt underskrivna handlingar
• Undvik problem med okända dokumentformat, kontroll av signaturer etc genom att
erbjuda en e-tjänst med signeringsmöjlighet
• Enklare än att hålla reda på undantagen, vilka e-underskrifter som är godkända etc

• Men underskriftstjänsterna behöver anpassas på
liknande sätt som e-tjänster
– dvs att hantera Foreign eID och nya nationella e-legitimationer

Loggning
• Förlitande part måste ta ansvar för lagring (loggning)
av bevismaterial
– Den svenska eIDAS-noden kommer logga så lite som möjligt
• För att undvika ett centralt register med all information om en persons inloggningar
och underskrifter kommer e-legitimationsnämnden rensa loggar
• För att det är FP som kan bedöma hur länge informationen är värd att bevara

• Bör den principen gälla även i relationen mellan IdP:er,
Underskriftsleverantörer och Service providers?
– Viktigt att det finns en överenskommelse mellan parterna så att
• ingen rensar loggar i tron att andra bevarar bevismaterialet
• det är klart hur loggarna ska hanteras efter avtalstidens slut
• onödig överföring av information undviks, särskilt det som överförs i realtid

