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Göteborgs Stad - Intraservice

• Interna tjänster till Göteborgs Stads olika verksamheter

• 600 anställda

• Utveckling, drift och support av IT tjänster.

• Tillhandahåller tjänster för elektronisk legitimering och underskrift 
gentemot e-tjänster inom Göteborgs stad



Status 2017

• Upphandlad lösning av CGI
• Elektronisk legitimering

• Underskriftslösning (Ej baserad på Kammarkollegiets ramavtal)

• Innevarande avtal på väg att löpa ut (förlängt 2 gånger)

• Ny upphandling för att möta nya krav



Nya krav

• Uppdaterade tekniska krav (Tekniskt ramverk)

• Nya legitimeringstjänster (Svenska Pass, Freja eID)

• Valfrihetssystem 2017 och 2018

• Underskriftstjänst enligt Kammarkollegiets ramavtal

• Tjänstelegitimationer
• SITHS

• EFOS

• eIDAS

• Sweden Connect
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Upphandling - resultat

• Omgång 1
• 3 Inkomna anbud

• Upphandling återkallad – Fel i beräkningsmall

• Omgång 2 – uppdaterade krav
• 1 Godkänt anbud

• Val av leverantör - CGI



Integration - Underskriftstjänst
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Steg 1 
Förhandsgranskning av inmatade uppgifter samt uppmaning om signering



Steg 2
Omdirigering till central signeringstjänst och sedan till vald legitimeringstjänst



Steg 3
Omdirigering efter genomfört underskrift med mobilt bank-id



Felmeddelande
Om användaren av okänd anledning avbryter processen



Anslutning till Sweden Connect
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Anslutning till Sweden Connect

• Viktigt att ALLA Legitimeringstjänster med SAML gränssnitt ansluts till 
Sweden Connect.
• Göteborgs stad har anslutningsavtal

• Ansluter samtliga legitimeringstjänster som uppfyller tekniskt ramverk

• Garanterar efterlevnad av tekniskt ramverk

• Harmoniserad integration mot Göteborgs stads e-tjänster

• Integration mot eIDAS följer samma tekniska specifikationer som 
integration mot svenska e-legitimationer

• Enkel anslutning av nya e-legitimationer via valfrihetssystem 2017
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Status

• Legitimering och underskrift med BankID i produktion

• Första e-tjänst i produktion med integrerad underskrift
• Formulär för god man

• Återstår:
• Anslutning av tjänster till Sweden Connect
• Realisering av underskriftsportal
• Anslutning av e-tjänster inom Göteborgs stad för underskrift
• Anslutning av eIDAS
• Anslutning av fler eID tjänster



Viktiga slutsatser – lessons learned

• Tillämpa valfrihetssystemen där dom kan användas

• Ställ krav på anslutning till Sweden Connect och att tjänster följer 
tekniskt ramverk

• Ställ krav på att underskriftstjänster är godkända av 
Kammarkollegiet/DIGG enligt gällande ramavtal

• Undvik fastlåsning mot specifika e-legitimationer och icke 
standardiserade lösningar

• Behov av harmonisering av stödtjänst för underskrift



Frågor


