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Uppdragshandling – Erbjudande Identitet 
och behörighet i federation VG 
 

Syfte 
Ett framtaget, tydligt erbjudande till kommuner och VGR för anslutning/avrop av tjänst för identitet 

och behörighet i federation Västra Götaland (Businesscase). Erbjudandet ska tydlig definiera fasta 

respektive rörliga kostnader och förslag på fördelning  

Uppdrags-/projektbeskrivning 
Projektledare ska utifrån genomförd förstudie Identitet och behörighet i federation Västra Götaland 

ta fram ett konkret erbjudande till kommuner och VGR för anslutning till gemensam tjänst för 

identitet och behörighet i Västra Götaland. Erbjudande ska ta höjd för fasta och rörliga kostnader 

utifrån nedan. 

• Tydliggjord anslutning till SAMBI med möjlig förenklad anslutning. Ska inkludera förväntat 

arbete inom respektive organisation. 

• Förhandling med IIS och SAMBI kring ny modell för kostnader för anslutning och ny kostnad 

utifrån dialog med internetstiftelsen inkl förväntan på arbete från respektive organisation 

• Tydliggjorda centrala kostnader för teknisk struktur (IdP – IdentityProvider) med support och 

underhåll inklusive nödvändiga integrationer t.ex. till nationell HSA-katalog och 

autentiseringstjänster 

• Tydliggjord central kostnad för drift och tillgänglighet 

• Tydliggjorda kostnader för respektive identifieringsmetod såsom SITHS, BankID, Freja eID+. 

Här kan med fördel valfrihetssystemen genom DIGG användas 

• Uppskattad kostnad för att lägga till ytterligare identifieringsmetod i teknisk struktur, ex 

Yubikey på en lägre tillitsnivå. 

• Nödvändigt arbete för egen organisation för att ansluta befintlig struktur till den centrala. 

• Sammanställning av total kostnad för att förvalta tjänst fördelat på centrala kostnader samt 

användarspecifika kostnader. 

• Framtaget förslag på fördelningsnyckel för ingående parter som tydliggör kostnader med 

eller utan VGR som ingående part utifrån fast kostnad för centrala delar samt rörlig utifrån 

användning. Baseras gärna i nivåer stor, mellan, liten alternativt antal användare. 

• Arbete och kostnad för att ansluta ny tjänst (ServiceProvider) som mottagare av 

standardiserad biljett från central IdP. 
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Bakgrund 
En PoC och förstudie har genomförts för att se över möjlighet till samverkan inom identitet och 

behörighet. Båda visar att möjlighet finns och att med lösa kopplingar kunna knyta ihop nödvändig 

infrastruktur för identitet och behörighet samt etablera ett samarbete kring området. Framtagen och 

testad struktur kan användas i sin helhet eller i delar beroende på respektive organisations behov, 

förutsättningar och önskemål. Information från PoC och förstudie finns att tillgå via 

www.gitsvg.se/federationvg  

Organisation 
Arbete innebär att samordna och utreda flera av frågorna som hänskjutits till 

implementeringsprojekt enligt förstudie. Mycket jobb kommer krävas av projektledare att enskilt 

sammanställa och kontakta leverantörer och nationella myndigheter eller aktörer såsom DIGG och 

IIS. Dialog bör med fördel också föras med representanter/arbetsgrupp från genomförd förstudie och 

tidigare projektledare. Se rapport - Förstudie Identitet och behörighet i federation VG. 

Omfattning och avgränsning 
Uppdraget omfattar heltid maj-sep och syftar till att ta fram ett erbjudande och förbereda 

upphandling av teknisk struktur (IdP) så att allt kan startas vid ett positivt svar rörande framtaget 

erbjudande. I uppdraget ingår inte att slutföra upphandling och färdigställa implementering 

Uppdraget ska inte heller hantera struktur i eller hantering av HSA. Denna information ska FVM 

tillhandahålla. 

Beroenden och förutsättningar 
Beskriv kort samband och beroenden och hur samverkan ska utformas  

 
Beroende Påverkan på uppdraget och hantering av beroendet 

FVM/Millennium Beroende av FVMs tidplan. Dialog med Projekt Externa 
intressenter bör ske för att kunna koordinera arbetet in 
i befintligt program. 

Respektive kommuns identitets och 
behörighetshantering 

Förankring och information behöver ske. Dialogmöten 
genom tekniska kontaktpersoner utsedda för FVM 

Inera och HSA-anslutning samt SITHS IdP behöver integreras till HSA samt ha stöd för SITHS. 
Stöd genom utsedda kontaktpersoner inom VGR 
och/eller kommun såsom Göteborgs Stad 

IIS och SAMBI Anslutning till SAMBI och ny modell för anslutning samt 
tillhörande förändrade kostnadsbild. Dialog genom 
etablerad kontakt Robert Sundin. 

DIGG Anslutning till valfrihetssystemen och därigenom 
autentiserade identifieringsmetoder. Kontaktvägar finns 
på hemsida ihop med nödvändiga avtal etc 

 

http://www.gitsvg.se/federationvg
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Intressenter och kommunikation 
Övergripande – vilka kan bli berörda/involverade och hur bör dessa informeras? 

Intressent Part Informationsbehov 

Enligt ovan Enligt ovan Information och kommunikation sker utifrån beroenden som 
finns. Utöver detta krävs ingen ytterligare kommunikation 
med undantag från publicering via hemsida och 
nyhetsutskick från densamma. 

 

Tidplan och införande 
Uppdrag pågår från och med maj till och med september 2020 med undantag av sommarsemester. 

Omfattning är utifrån timmar motsvarande heltid under ovan givna period. Rapportering sker till 

SITIVs första möte efter sommaren. 

Kostnader och finansiering 
Kostnadspost Kostnad Kommentar 

Projektledare 500 000 kr Heltid ca 16 veckor 

Möten och resor 20 000 kr Mestadels sker via distansmötesteknik 
utifrån rådande rekommendationer 

 

 


