Utveckling av Skolfederations tillitshantering
Tid: 2014-05-21, kl 13.00
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Robert.Sundin@iis.se
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1. Godkännande av agendan
2. Uppföljning av uppdragspunkter
3. Övergripande status gällande utvecklingen av tillit inom Skolfederation
4. Status gällande teknisk specifikation för signalering av tillitsnivå
5. Övriga frågor
6. Nästa möte
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Godkännande av agendan
Eftersom det var få deltagare så fokuserade mötet på dokumentet gällande
hantering av tillitsnivåer.
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Uppdragspunkter
1. AP 14-01-29: Staffan Hagnell ser till att uppdatera Skolfederations tekniska
bilaga så att tillitsnivån för tvåfaktorsinloggning benämns
http://id.skolfederation.se/loa/2fa
o

Klart och publicerat på webbplatsen.

2. AP 13-12-11: Staffan Hagnell undersöker vad som finns och möjligheterna för .SE
att ta fram mallar för personuppgiftsbiträdesavtal (vi fortsätter tillsvidare att
arbeta genom SKL för att få detta att ske hos DI.).
3. AP 14-02-26: Robert Sundin sammanställer specifikation för signalering av
tillitsnivåer och skickar ut på remiss.
o

Klart. Version 1.0 är publicerad på webbplatsen.

4. AP 14-03-19: Palle tar fram ett tekniskt förslag, i samråd med Mats, gällande
frågan om flera skolhuvudmän inom en kommun.
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Övergripande status
Vi fortsätter enligt den tidigare linjen där mötet enades om att det som ett första
steg räcker med att ta fram en lösning för signalering av tvåfaktorsinloggning utan
ytterligare krav. Skolhuvudmannen ansvarar för att intyg som uppger att
inloggning har skett med tvåfaktorsinloggning är korrekta och Skolfederation ställs
inte krav på extern revision.
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Teknisk specifikation
Specifikationen ”Hantering av tillitsnivåer 20140519.pdf” godkändes och finns
publicerad på webbplatsen med versionsnummer 1.0.
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Övriga frågor
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Nästa möte
Telefon: 08—999212, möteskod 322134
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