
   
   

Agenda SWAMIDs styrgrupp, SWAMID BoT 

Datum: 2015-04-24 

Plats: Videomöte 

Närvarande: 
Valter Nordh – Föredragande 
Ulrika Ringeborn 
Joakim Nejdeby 
Hans Wohlfarth 
Mona Åkerman 
Leif Nixon 
Sverker Holmgren 
Per Zettervall 
Eskil Swahn 
 

Frånvarande: 

 

 

Övriga närvarande: 

 

Agenda/protokoll: 

1. Medlemsansökningar SWAMID 

operations@SWAMID.SE har gått igenom och finner att samtliga uppfyller kraven, vissa med 

kommentar. 

 

Ansökan till SWAMID AL1 för SUNETS tjänst eduID, eduid.se 

Operations har inga kommentarer och yrkar på bifall. eduID är granskad av extern part. 

 

Ansökan till SWAMID AL1 för Lunds Universitet, lu.se 

Operations har kommentar och yrkar på bifall under villkor att samtliga dokument färdigställs 

och skickas till SWAMID Operations innan 2015-12-31. 

 

Ansökan till SWAMID 2.0 för Stockholms konstnärliga högskola, uniarts.se 

Operations har inga kommentarer och yrkar på bifall.  

 

Ansökan till SWAMID AL1 för Sveriges lantbruksuniversitet, slu.se 

Operations har inga kommentarer utöver granskarnas och yrkar på bifall.  

 



   
Ansökan till SWAMID AL1 för Sophiahemmet Högskola, shh.se 

Operations har inga kommentarer utöver granskarnas och yrkar på bifall.  

 

Ansökan till SWAMID AL1 för Röda Korsets Högskola , rkh.se 

Operations har inga kommentarer och yrkar på bifall.  

 

Ansökan till SWAMID AL1 för Kungliga Konsthögskola, kkh.se 

Granskningen genomfördes av en medlem i operations. 

Operations har inga kommentarer och yrkar på bifall. 

 

SWAMID styrgrupp godkänner ansökan om AL1-status för följande medlemmar 

eduID 

Lunds universitet 

Stockholms konstnärliga högskola 

Sveriges lantbruksuniversitet 

Sophiahemmets högskola 

Röda Korsets högskola 

Kungliga Konsthögskola 

  

 

2. eduID 

SUNET har fått klagomål från finansiell ID-teknik genom Skatteverket kring hur SUNET använder 

MM. De uppfattar att eduID gör ID-växling, SUNET uppfattar att vi verifierar personnummer. 

Mer utökad information på mötet. 

Valter presenterar aktuell status för dialogen mellan finansiell ID-teknik, Skatteverket och SUNET. 

 

3. Status på AL-arbetet  

Ladok3, SWAMID och AL1/2 

Ladok kommer att kräva AL2 för att komma åt personlig information. 

Ladok3, eduID, Lund och Uppsala är överens om en tvåfaktor lösning. 

 

4. Sammansättning och uppdrag inom SWAMID BoT  

Sammansättning och uppdrag inom SWAMID BoT 

Våra mandat har formellt gått ut och vi behöver se över om vi kan/vill fortsätta. 

Respektive styrgruppsmedlem återkommer med kommentarer om fortsatt engagemang till 

Valter. 

 

5. Lärarlyftet, erfarenheter. 

Erfarenheter ifrån lanseringen av Lärarlyftet. 

Lärosätena bör uppmanas ytterligare att implementera entitetskategorier. 

 

6. Nästa Möte 



   
Valter skickar ut Doodle och fastställer därefter tidpunkt för nästa möte. 

 

7. Övriga frågor / information 

VR och PRISMA. 

Status, hur har det uppfattats? 

ADFS-bugg för Box 

TCS 

SUNET Strategimöte 6:e maj 

Möte för SA-chefer 7:e maj 

 

 

 

Vid pennan, Eskil Swahn 


