Informationsstöd om
e-legitimering och e-underskrifter
2016-05-17
För myndigheter, kommuner och landsting som behöver nya avtal
om e-legitimering och e-underskrifter för sina e-tjänster

Varför det här informationsstödet?
• Till halvårsskiftet upphör försörjningen av e-legitimeringar i
många offentliga myndigheters e-tjänster. Då löper de flesta
leveransavtal ut på Kammarkollegiets ramavtal eID 2008.
• Myndigheter, kommuner och landsting med avtal som löper
ut måste därför lösa sin försörjning på annat sätt så att inte
samhällsservicen och allmänheten drabbas.
• Det finns alternativa lösningar men att välja är inte helt
enkelt. Många frågor kring de egna behoven kan behöva
besvaras först.
• Den här informationen kan ge lite stöd på vägen

Inför ert val av lösning – Vad behöver ni veta?
Har vi e-tjänster idag eller planerar vi att införa e-tjänster som kräver e-legitimation ?

Har vi e-tjänster som kräver e-underskrifter?
Hur förvaltar eller planerar vi att förvalta våra e-tjänster ?
Vilken teknik har vi idag för våra e-tjänster när det gäller e-legitimeringar och eunderskrifter?
•

Tips: Hör med era it-leverantörer eller leverantörer av e-tjänsterna

Vilka avtal har vi idag?
Avrop på eID 2008
Avrop på EFST 2010
Avtal genom egen upphandling

När löper dessa avtal ut?
Har vi rätt att avropa på Kammarkollegiets gällande ramavtal?

Avtalen kring e-legitimering och e-underskrift
- en övergripande bild
Vilket eller vilka avtal ni behöver beror på
• hur era tjänster är uppsatta eller planerade
• var och hur era e-tjänster förvaltas (internt, externt eller som en kombination
av dessa)
• vilka egna möjligheter och resurser ni har

E-tjänst

E-tjänst/app/
id-portal
(internt eller externt
förvaltad)

Integrationstjänst

eID-tjänst

Exempelvis intygstjänst
(IdP)
Bank ID-teknik
Teliateknik
Underskriftstjänst

Vilka avtalsalternativ finns?
• Avrop via Kammarkollegiets ramavtal Programvaror
och tjänster informationsförsörjning 2014 (PT14-IF)
• Avtal med E-legitimationsnämnden om
eID 2016 Övergångstjänst
• Egen upphandling

Korta fakta om Kammarkollegiets ramavtal
• Programvaror och tjänster - informationsförsörjning 2014 (PT14-IF)
– Kräver avropsförfrågan till ramavtalsleverantörerna
– Kan täcka e-tjänst, underskriftstjänst, intygstjänst (teknisk integration
mot e-tjänst) och anrop mot Telia/Bank ID, tillsammans eller var för sig
– Avropande part bestämmer detaljinnehållet
– Priser inte på förhand givna
– Avropsberättigade framgår under ”Vem får avropa”, här
• PT14-IF och eID2016 Övergångstjänst kan användas ihop, eller enskilt.

Korta fakta om eID 2016 Övergångstjänst
• E-legitimationsnämndens eID 2016 Övergångstjänst
– Avtal kan enkelt tecknas med E-legitimationsnämnden för att
omgående säkra försörjningen av e-legitimationer och eunderskrifter
– Omfattar möjlighet att anropa BankID/Telia
– Täcker även BankID:s och Telias möjliga del i underskriftsflödet.
– Omfattar däremot inte tjänster kring integration eller e-tjänst
– För upphandlande myndigheter (i LOU:s mening)
– Bestämda priser

• eID2016 Övergångstjänst och PT14-IF kan användas ihop, eller
enskilt.

Vad avtalen täcker och hur de kan kombineras
för e-legitimering och e-underskrift
1. E-tjänst/er

E-tjänst /id-portal
(internt eller externt
förvaltad)

2. Integrations-tjänst/er

3. eID-tjänst/er

Intygstjänst
Bank ID-teknik
Teliateknik
Underskriftstjänst

*
EFST2010 = äldre ramavtal om e-förvaltningsstödjande tjänster (Kammarkollegiet)
** eID2008 = äldre ramavtal vars sista avropsavtal löper ut (Kammarkollegiet)
*** eID 2016= E-legitimationsnämndens valfrihetssystem eID 2016 Övergångstjänst.
Täcker BankID och Telia. Täcker även BankID:s och Telias möjliga del i underskriftsflödet.
**** PT14-IF = aktuellt ramavtal via Kammarkollegiet; Programvaror och Tjänster Informationsförsörjning 2014

Kommentarer

Kontakt för mer råd och information
Råd till kommuner - SKL :
Ulf Palmgren

ulf.palmgren@skl.se

www.skl.se

Avrop på Kammarkollegiets ramavtal Programvaror och tjänster
informationsförsörjning 2014 (PT14-IF):
Jan Lundh

Jan.Lundh@kammarkollegiet.se

Sebastian Svartz

Sebastian.Svartz@kammarkollegiet.se

www.avropa.se
08 – 700 07 15

Avtal om E-legitimationsnämndens valfrihetssystem eID 2016 Övergångstjänst:
Kansliet

kansliet@elegnamnden.se

010-574 21 00

www.elegnamnden.se

Leverantörer av BankID och Teliateknik i eID 2016 Övergångstjänst:
Eva Ekman

eva.ekman@swedbank

Swedbank

Peter Garner

peter.garner@handelsbanken.se

Handelsbanken

(kommer)

Leveransavtal finns

TeliaSonera

(kommer)

Är godkända av nämnden

Nordea

Mer information på elegnamnden.se
Senaste nytt:
http://www.elegnamnden.se/nyheter/2016.4.3810a01c150939e893f1
a554.html
Landningssida för upphandlande myndigheter (med lite
”portalinformation”):
http://www.elegnamnden.se/myndighet.4.5a85666214dbad743ff590
0.html
Landningssida om eID 2016, för upphandlande myndigheter:
http://www.elegnamnden.se/myndighet/avtal.4.5a85666214dbad743f
fe6ca.html
Frågor och svar:
http://www.elegnamnden.se/fragorsvar/fragorochsvaromeid2016over
gangstjanst.4.3810a01c150939e893f2ac95.html

