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1 Agenda
1. Föregående protokoll
2. Synpunkter på ”tillitsdeklarationerna”
3. Workshop?
4. Nästa möte

2 Föregående protokoll
2.1 Uppdragspunkter
Datum

Ansvarig

Uppdragspunkt

Status

12-08-21

Staffan

Återkom med en rutin för ”konflikthantering”.

Kvarstår

2.2 Anteckningar från mötet 14 september
Inga synpunkter. Anteckningarna publiceras inom kort.

2.3 Synpunkter seminariet 25 september
Bra uppslutning, bra diskussioner. De som missade tillfället kan se
seminarierna på
http://www.youtube.com/playlist?list=PLtDs7N_g_eiZj9OUqjDoHHumfxD
aq2pDJ
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Synpunkter på exempel på ”tillitsdeklarationerna”
I mötesunderlaget fanns ett konsultarbete avseende exempel på
tillitsdeklaration för Skolhuvudman respektive Tjänsteleverantör. Syftet med
exemplen är att förklara hur men kan besvara kraven som ställs i
Medlemsavtalets bilaga 3 (Tillit) och Bilaga 4 (PuL).
Synpunkter på Exempelskrifterna var:


Har inte problem med en ”hög ribba”, men det måste vara tydligt. Ange
vad som ska göras på ett begripligt sätt, t.ex. med hjälp av lathundar.
Språkbruket känns främmande. Att man vill ha ordning och reda är
givet, men ISO-certifiering är inget man jobbar med i kommunerna.
Börja inte med sådant som folk inte vet vad det är!



Det är otaktiskt att börja visa den perfekta lösningen.
Skolhuvudmännen kommer att baxna och det blir inga användare.



Det är tveksamt om tillitsdeklaration behöver gå in på PuLhanteringen, då det även tas med i det kommersiella avtal som skrivs
med tjänsteleverantören. Å andra sidan kan det kanske vara bra i de fall
inget sådant avtal skrivs.



Som det står nu är det en stor risk att det bara kommer att kopieras,
utan att en koppling till verkligheten.



Be ”någon” uppdrag att putsa så att man förstår!



Traditionen är att strävar efter att göra saker praktiskt snarare än
korrekt.



Vår vardag är att föräldrarna lånar deras barns ID, för att slippa E-ID.



SoU 2011:58 ”Skolans dokument – insyn och sekretess” kan komma att
påverka inställningen på tillitsarbetet, då det tydliggör
sekretessbestämmelse kring individuella utvecklingsplaner och
åtgärdsprogram. Undersök ifall tillitskraven kan formuleras utgående
från SoU 2011:58!



Kravet på tillit måste motsvara tillämpningarnas krav. Många
tillämpningar har inte sådana krav på säkerhet som anges i exemplet.



Bör vi ha två tillitskrav, ett för enkla tillämpningar och ett för SoU
2011:58. Kan man se det nu angivna exemplet snarast är utformat för
de krav som ställs i 2011:58.
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3.1 Attribut


I tillitsdeklarationen borde även huvudmän ange vilka attribut de
hanterar



Tjänsteleverantören är intresserad av att veta vilka attribut en kommun
hantera!



Bår inte en ambition vara att federationen ställer krav på vilka attribut
en skolhuvudman ska kunna tillhandahålla? Går det att koppla mot
Skolfederations Bas-, Standard- och Utökade attribut?



Allt fler tjänster bygger på mobilnummer, men är det rimligt att
kommunen ska ha uppdaterade mobilnummer användarna? Man byter
nu inte mobilnummer lika ofta som förr.

3.2 Övrigt
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De skolhuvudmän som går i bräschen måste tillsammans med .SE
skapa lathundar.

Workshop?
Den 13 november har nämnts som datum för en workshop (uppföljning på
workshopen den 29 maj).
Problemet är att vi ännu inte har sänt ut inbjudningar. Staffan undersöker
möjligheten att flytta fram workshopen 14-dagar. Staffan återkommer a.s.a.p.
med förslag på om vi ska flytta workshopen eller ej, samt ser därefter till att
sända ut en inbjudan.

Förslag på frågor att diskutera är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Säkerhetskrav och tillitsdeklaration – vad är rimligt?
Lösningsförslag för hantera integritetskänsliga uppgifter.
Registerkvaliteten (hos kommunerna)
Hur ska PUL tillämpas för att det ska bli bra.
Finns det attribut som alla Skolhuvudmän bör tillhandahålla
Annat än läromedel/media som tillgängliggörs via federationen.
…
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Nästa möte
Förutsatt att vi kan flytta fram workshopen så blir nästa referensgruppsmöte
den 13 november kl 10-11
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