Anteckningar från referensgruppens möte 2015-03-10
Plats:
SE, Ringvägen 100, plan 9, Stockholm ELLER via telefonkonferens
tel. 08-999212, kod 322134
Närvarande:
agneta.wistrand@iis.se
anna.jogrenius@liber.se
fredrik.wellner@sodertalje.se
Palle Girgensohn <girgen@pingpong.net>
hans.nilsson@taby.se
jacob.westman@novasoftware.se
Karin Enberg-Persson <karin.enbergpersson@taby.se>
mats.gahnstrom@vasteras.se
p-m.andersson@stockholm.se
Jonatan Berggren <jonatan@learnify.se>
robert.sundin@iis.se
staffan.hagnell@iis.se

1

Godkännande av agendan
Tillkommande punkter:
(Mats G) Förslag om att utveckla gemensamt katalogformat för tjänsten.
(Karin) avsaknad av stöd för inloggning med appar.

2

Föregående mötesanteckningar

2.1

Uppdragspunkter
Datum

Ansvarig

Beskrivning

Status

14-08-28

Staffan
Hagnell

Kontakta Datainspektionen och SKL
i frågan om mall för
personuppgiftsbiträdesavtalsmall

Klar, se bifogade avtalsmall

15-01-27

.SE

arrangera en WS den 4 mars kl
13.00 om en hotellösning för
mindre tjänsteleverantörer

Klar, se nedan
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15-01-27

Staffan

Undersök om det finns något i
utsagan om Ny alternativ
lösning till Skolfederation

15-03-10

Staffan
Hagnell

Publicera Personuppgiftsbiträdesavtalsmallen på
Skolfederations webbplats.

15-03-10

Robert
Sundin

Ta fram förslag till
Förvaltningsforum för
Skolfederation.

15-03-10

Karin
EnbergPersson

Gör en sammanställer av den
problematiken man har med
integration av appar.

15-03-10

Staffan
Hagnell

Återkom med förslag på fortsatt
arbete för integration av appar
(utgående från Täbys
inventering).

3

På gång

3.1

Medlemsutveckling

Klar

Antal medlemmar per kategori
Medlemskategori
Skolfederation Huvudman Liten
Skolfederation Huvudman Mellan
Skolfederation Huvudman Stor
Skolfederation Tjänsteleverantör Ickekommersiell
Skolfederation Tjänsteleverantör Liten
Skolfederation Tjänsteleverantör Stor
Totalt

Antal
1
21
26
2
1
29
80
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Medlemsutveckling
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2012-10-21
2012-11-21
2012-12-21
2013-01-21
2013-02-21
2013-03-21
2013-04-21
2013-05-21
2013-06-21
2013-07-21
2013-08-21
2013-09-21
2013-10-21
2013-11-21
2013-12-21
2014-01-21
2014-02-21
2014-03-21
2014-04-21
2014-05-21
2014-06-21
2014-07-21
2014-08-21
2014-09-21
2014-10-21
2014-11-21
2014-12-21
2015-01-21
2015-02-21

0

3.2

WS den 4 mars om: Enklare anslutning för mindre tjänsteleverantörer
Seminariet genomfört. Deltagarna hade olika behov, från hjälp med att underhåll av appar
till finna lämpligt SAML-stöd vid utveckling med Python. Ingen klockrent önskemål från en
”mindre tjänsteleverantörer” som önskade en hotell lösning. Verkligt små leverantörer var
inte så väl representerade. Vissa behöver kanske bara en guide för att komma igång.
Federationsoperatören vill fortsatt gärna ha in tips från skolhuvudmän på vilka små
leverantörer som bör vara med i federationen.
Mats G påpekade vikten av konkurrensneutralitet och att vi kan erbjuda alla typer av
leverantörer medlemskap.

3.3

Listning av produkter som är klara för Skolfederation


Efter önskemål från bl.a. Skolfederationsdagen den 16 sept, pågår nu ett arbete för att
sätta samman en lista över vilka tjänster som har anpassat till Skolfederation. Listan
finns nu på https://www.skolfederation.se/medlemmar/tjansteleverantorer/tjansteroch-produkter/.
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3.4

Personuppgiftsbiträdesavtalsmall
Arbetet med att ta fram en mall för personuppgiftsbiträdesavtal är klart. .SE har gjort det då
varken SKL eller DI har haft tid. Arbetet har utförts av en extern jurist, som utgick från den
mall som Kammarkollegiet har tagit fram för Kontorsstöd som molntjänst. Liber var
intresserad av att få fram denna mall och haft möte med konsult och .SE:s jurist. Anna säger
att det är ett enkelt och fungerande avtal. DI har informerats om arbetet.
Denna mall är helt frivilligt och endast tänkt att vara ett stöd för de som vill önskar en mall.
Mötet hade ingen invändning mot att den nu publiceras.
AP, Staffan: Publicera Personuppgiftsbiträdesavtalsmallen på Skolfederations webbplats.

3.5

Erfarenhetsutbyte i Helsingborg
Torsdagen den 23 april kan vi se fram emot en spännande dag på Parapeten i centrala
Helsingborg, då Helsingborgs stad delar på hemmaplan med sig av sina erfarenheter kring
digitaliseringen av skolan och medlemskapet i Skolfederation. Antalet platser är begränsat till
100 stycken (50 platser kvar). Programmet och anmälan finns på
https://www.skolfederation.se/samverkan/kalendarium/

3.6

KommITS
Vi har bokat en liten utställningsplats och lightning talk för Skolfederation på KommITS den
5-7 maj 2015 i Göteborg. Tacksam för goda förslag på vad som bör visas upp!
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Status från federationsoperatören

4.1

Produktion
Skolfederations tekniska produktionsmiljö kommer att uppdateras och samtliga anslutna
implementationer kommer att behöva ändra URL för att läsa in metadata. Den uppdaterade
versionen kommer att publiceras den 16 mars och ligga parallellt med den gamla versionen
som stängs den 6 juli. I vår information kommer vi att ange 29 juni som slutdatum, och
använda tiden fram till avstängning för att identifiera eventuella instanser som fortfarande
använder den gamla versionen.
Ovanstående gäller även för trial. Avstängningen sker dock tidigare där (18 maj) som en
förberedelse för ändringen i produktionsmiljön.
Fråga: Går det att testa i trail-miljön?
Svar: Ja

4.2

Attribut
Uppdateringen av attributsbilagan är under slutjustering och kommer att publiceras inom
kort. SIS arbetsgrupp föreslår att dokumentet tas bort som avtalsbilaga och istället hanteras
som en teknisk profil. Andra förändringar är:
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4.3



Ta bort kategoriindelningen av attributen i tre olika klasser. Attributstandarden ska
snarare ses som en ordlista utan förhållanden mellan attributen.



Uppdatering till SCBs nya skolkoder.

Federationsforum
Sambis ”Förvaltningsforum” har bildats för att ta fram ett förslag till policyn för
ändringshantering och för att tillsvidare även vara CAB (Change advisory board, som tar
beslut om ändringar i federationsoperatörens tjänst) samt EC (Emergency Committee).
Medlemmar kommer från .SE (sammankallande), Inera, Stockholms stad, SLL. Även eHM
ska bjudas in.
Mötet fann det intressant att finna en liknande lösning med ett Förvaltningsforum för
Skolfederation. Vilka bör vara representerade? Exklusiv för medlemmar eller också för
systemleverantörer. Eventuellt kan någon form av samverkan ske med Sambis
Förvaltningsforum. Robert tar fram förslag till nästa möte.
AP, Robert: tar fram förslag till Förvaltningsforum för Skolfederation.
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Eduroam
Prisdiskussion med Sunet avseende kommunala skolhuvudmän är klar. Bakgrunden var
Sunets krav på att Skolfederation ska vara med och betala de rörliga avgiften för de publika
accesspunkterna (på flygplatser, järnvägsstationer, citymiljöer).
Priset för de kommunala Skolhuvudmän som vill ha eduroam-anslutning via skolfederation
beräknas som 42 öre per innevånare 2013 och år + en fast avgift om 5 000 – 10 000 kr/år (<
500 elever => 5 000, 500 > elever < 5 000 => 7 500, elever > 5 000 => 10 000 kr/år).
Sunet återkommer med priset för friskolor. Därefter kommer ett kompletterande avtal
skrivas mellan Skolfederation och Sunet och priser och medlemsavtal publiceras på webben.
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Övriga frågor

6.1

Ny alternativ lösning till Skolfederation?
AP: Det sades av en ”leverantör” på BETT att ”det är på gång med en ny alternativ lösning till
Skolfederation”. Ingen på detta möte kände dock till något om detta. Staffan mejlar och ber
om mer information.
Kommentar från Täby. Vi använder Svensk talteknologi, vilket är integrerat med Google. Då
vi använder Google Education admin-konsol, behöver inte någon federativ lösning i det fallet.
Viktigt med omvärldsbevakning för denna typ av frågor.
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6.2

gemensamt katalogformat för tjänster
(Mats G) Förslag om att utveckla gemensamt format för betrodda tjänster till skolan. Detta så
att kommunen kan bygga en katalog från vilket beställare ute på skolorna kan beställa
läromedel från. För att vara lätt och smidigt att avropa tjänster från behöver den
automatisera så långt som möjligt. Vi behöver ett gemensamt standardiserat format på
liknande sätt som attribut standardiserats.
Det kommer vara en träff med arkitekturgrupp i SKL senare i veckan då detta tas upp. Kan
gärna drivas av SIS på samma sätt som med AG4, leverantörerna måste vara med.
Palle: helt rätt, bra idé med en gemensam tjänstekatalog. Samlar man data möjliggör det
många nya funktioner, t ex inbyggd sökfunktion. Är på väg till Göteborgs stad just nu för att
diskutera denna typ av frågor.
Anna: profil i TK450, ingår delar av detta där?
Mats funderar vidare på hur arbetet ska organiseras och om SKL, SIS och/eller
Skolfederation ska medverka.

6.3

Stöd för inloggning med appar
(Karin) Vi har flera leverantörer som saknar stöd för inloggning/integration av appar.
Behörighetshantering görs på olika vis. Är det intressant med en kartläggning av vilka
varianter som förekommer?
Täby gör en sammanställer av problematiken och sänder till Staffan som sedan ser om det är
något federationsoperatören skulle kunna jobba vidare med.
AP, Karin gör en sammanställer av den problematiken man har med integration av appar.
AP, Staffan återkom med förslag på fortsatt arbete för integration av appar (utgående från
Täbys inventering).
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Nästa möte
Beslutade datum för kommande möten kl 10:00 – 11:00:






22 april
(Obs! Inte 21 april)
1 juni
8 september
20 oktober
1 december
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