Anteckningar från referensgruppens möte 2015-06-01
Plats:
SE, Ringvägen 100, plan 9, Stockholm ELLER via telefonkonferens
tel. 08-999212, kod 322134
Närvarande:
Agneta Wistrand, .SE
Anna Jogrenius, Liber
Erling Sjöström, Tieto
Hans Nilsson, Täby
Mats Gahnström, Västerås
Palle Girgensohn, PingPong
Robert Sundin, .SE
Staffan Hagnell, .SE

1

Godkännande av agendan
Agenda godkändes med tillägg av punkten


2

Förändringen av Metadata den 1 juli 2015 (under kp 4)

Föregående mötesanteckningar
Anteckningar från Referensgruppens möte 15-04-22 finns på
https://www.skolfederation.se/om/referensgruppen/

2.1

Uppdragspunkter
Datum

Ansvarig

Beskrivning

Status

15-03-10

Robert
Sundin

Ta fram förslag till
Förvaltningsforum för
Skolfederation.

Se nedan

15-03-10

Staffan
Hagnell

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

Ta bort - Arbetet har
omformulerats

15-04-22

Robert

Inför versionshantering för de
publicerade attributen.

Se nedan
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15-06-01

Staffan

Fortsätt utreda avtal för
koncerner och gemensamma
nämnder

15-06-01

Staffan

Federationsoperatören utreder
fråga och återkommer med
förslag till lösning och/eller
policy nästa möte.

3

På gång

3.1

Medlemsutveckling
Nu 100 medlemmar (87 vid referensgruppens förra möte), varav 66 (53) skolhuvudmän och
34 (34) tjänsteleverantörer.
Nya medlemmar sedan den 27 maj är Academedia och Solna stad.

3.2

Personuppgiftsbiträdesavtalsmall
AP, Staffan: Publicera Personuppgiftsbiträdesavtalsmallen på Skolfederations webbplats.
Klart! Se under https://www.skolfederation.se/kom-igang/personlig-integritet/

Avtalsmall
För att underlätta för den personuppgiftsansvarige har Skolfederation tagit fram en mall som kan
användas som utgångspunkt för det skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal som ska tecknas mellan den
personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet.

3.3

Eduroam
Ytterligare ett par medlemmar har tillkommit.
Den ökade avgiften för medlemskap i edurom till följd av kostnaden för den gemensamma
WIFI-infrastrukturen, se https://www.skolfederation.se/eduroam/medlem-i-eduroam/ har
kritiserats. Om Sunets avtal för publik accesspunkter inte ersätts av ett nytt avtal när det
upphör 2016.12.31 återgår priserna till de ursprungliga. Avgörandet ligger dock hos Sunet, då
de har det övergripande ansvaret för eduraom i Sverige.

4

Status från federationsoperatören
Förvaltningsforum
Att etablera ett Förvaltningsforum är resurskrävande. Avsikten är därför att Skolfederation
tar rygg på Sambi och låsa dem göra jobbet med att etablera sitt Förvaltningsforum.
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Tidplan för Sambi är: ändringshanteringen (change-process) beräknas vara klar inom en
månad, därefter de andra stegen. För Skolfederation beräknas det först bli klart till efter
sommaren.
Versionshantering för publicerade attribut
Det finns numera, vidare tankar på hur gamla attribut ska fasas ut. Döp dokumentet till siffra
eller datum (attributsbilagan).
Ny URL för metadata
Den 1 juli släcks den gamla. Instanserna måste pekas om. Ger skalbarhet och bättre
tillgänglighet.
Det är viktigt att berätta för till federationsoperatören om det finns problem att använda det
nya metadatat. T.ex. använder Täby Portwise, vilka inte klarar det nya metadataformatet.
Monitorering av trafiken kommer att göras innan det gamla metadatat tas bort (kan se hyfsat
vilka det gäller utifrån IP-nummer).
Självbetjäningsgränssnittet
Pilotanvändare kommer att kontakts.
Riskanalys
Extern konsult hade engagerats för att göra en riskanalys för
federationsoperatörsverksamheten. Nästan alla de identifierade riskerna var sedan tidigare
identifierade.
För att möta några av de nya är det viktigt med en tydlighet i vad medlemmarna kan förvänta
sig för SLAer (förtydliga vad som ingår i federationsoperatörens uppdrag). Åtgärder startas
som internt projekt hos federationsoperatören.

5

Avtalsutveckling

5.1

Samråd om anpassning av medlemsavtal för AcadeMedia-koncernen
Academedia önskar ansluta sig till Skolfederation. Praktiskt ser vi både från
federationsoperatörens sida och AcadeMedias sida en fördel med att endast skriva ett
Medlemsavtal, vilket dock kräver en justeringar av Medlemsavtalet. Federationsoperatören
önskar därför samråda med Skolfederations referensgrupp om en sådan justering.
BAKGRUND
I AcadeMedia koncernen ingår för stunden 27 stycken skolhuvudmän för förskola,
grundskola och gymnasier (samt därutöver även 6 stycken skolhuvudmän för
yrkeshögskolor). AcadeMedia önskar nu ansluta samtliga 27 stycken skolhuvudmän till
Skolfederation. Ytterligare skolhuvudmän kan tillkomma i framtiden.
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AcadeMedia har en central organisation, ”koncernnivå”, där knappt 200 av deras 12 000
medarbetare är anställda. På koncernnivå tillhandahålls gemensamma funktioner, som
exempelvis IT, lön, och ekonomi. AcadeMedia avser därför att rent tekniskt endast ha en
”anslutning” till Skolfederation för alla sina skolhuvudmän.
ÖVERVÄGANDE
Vi har övervägt möjligheten att låta AcadeMedia teckna ett Medlemsavtal med Skolfederation
för alla sina 27 stycken (inledningsvis) skolhuvudmän, samt hur Medlemsavtalet då behöver
förändras. Vi ser då att följande principfråga uppkommer:
Om det är AcadeMedia, och inte de enskilda bolagen som innehar tillstånden att driva skola,
som ska underteckna ett medlemsavtal med Skolfederation innebär det att en annan part än
skolhuvudmannen blir medlem i Skolfederation.
Skolfederations nuvarande princip är att ”Skolfederation är en samverkan mellan
Skolhuvudmän och E-tjänsteleverantörer”. I punkt 2.1 i Medlemsavtalet anges därför att ”För
att vara medlem i Skolfederation måste part vara Huvudman […]”.
Vi önskar därför tillfråga referensgruppen om dess synpunkt på om Skolfederation även bör
tillåta moderbolag i friskolekoncerner att blir medlemmar i Skolfederation (och inte som nu
bara Skolhuvudmän och E-tjänsteleverantörer)?
ALTERNATIV
Vi ser följande handlingsalternativ
ALTERNATIV A – TILLÅT MEDLEMSKAP FÖR MODERBOLAG I FRISKOLEKONCERNER
Om referensgruppen finner att även moderbolag i friskolekoncerner ska få bli medlemmar i
Skolfederation, kommer ett för situationen anpassat avtal att tas fram. Det nuvarande
Medlemsavtalet för skolhuvudmän kommer att användas som utgångspunkt, i vilket de allra
flesta delarna kommer att behållas oförändrat. Dock ser vi att följande ändringar och tillägg
måste finnas i avtalet:
• Skyldighet för AcadeMedia att informera Skolfederation om nya skolhuvudmän (som
tillhör AcadeMedia) som ska ansluta sig till eller frångå Skolfederation.
• Rättighet för Skolfederation att publicera skolhuvudmännen på Skolfederations
hemsida.
• Rätt att säga upp och/eller spärra viss Skolhuvudman (som tillhör AcadeMedia) från
anslutningen till Skolfederation.
• Skolfederation ska ha en rätt att båda godkänna och neka en ny skolhuvudman (som
tillhör AcadeMedia) från att ansluta sig till Skolfederation.
• Punkt 2.1 i nuvarande Medlemsavtal (”För att vara medlem i Skolfederation måste part
vara Huvudman,...”) måste ändras och eventuellt punkt 1 Inledning.
ALTERNATIV B – TILLÅT INTE MEDLEMSKAP FÖR MODERBOLAG I
FRISKOLEKONCERNER
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Om referensgruppen inte anser att andra än skolhuvudmän och E-tjänsteleverantörer ska
vara medlemmar i Skolfederation kommer Skolfederation att skriver ett medlemsavtal med
varje skolhuvudman som tillhör AcadeMedia och som önskar vara medlem i Skolfederation.
FÖRSLAG
Federationsoperatören rekommenderar alternativ A. För det fall referensgruppen finner
detta alternativ lämpligt, kommer .SE:s Juridikavdelningen att återkomma till
referensgruppen med ett förslag till Medlemsavtal anpassat för moderbolag i
friskolekoncerner.
SAMRÅD
Vi önskar era synpunkter senast den 25 maj. De inkomna synpunkterna kommer att
sammanställas och sändas ut som underlag till referensgruppens nästa möte den 1 juni, på
vilket den fortsatta behandlingen av ärendet bestäms.
5.1.1 Inkomna svar
Från
Palle G, Ping Pong
Anna Mybeck, Lerum

Hans Nilsson, Täby
kommun

Rickard Vinde, Svenska
läromedel

Svar
Ping Pong rekommenderar ALTERNATIV A - TILLÅT MEDLEMSKAP FÖR MODERBOLAG I
FRISKOLEKONCERNER.
Har läst och fundera på vad förslaget kan få för konsekvenser och kan egentligen inte se något
större hinder för alternativ A. Om detta är mest praktiskt för dem och även kanske för er så är
väl det i så fall en god sak.
Min enda fundering gäller prislappen. Skall Academedia betala det maxpriset som gäller för
mer än 5000 elever blir det kanske lite snedvridet om man ser till dess storlek?
Personligen anser jag att det är självklart att gå på den linje som skissas dvs A. Det blir
märkligt att göra något annat eftersom situationen med koncern är en realitet. Att då kräva
avtal med alla huvudmän inom koncernen känns som mer av paragrafrytteri än reella skäl.
Dessutom blir det en starkare Skolfederation när en stor friskolekoncern går in.
En kommun kan bli medlem i Skolfederation med flera skolor. Det synes då rimligt att ett
koncernbolag i en friskolekoncern också kan bli medlem.
Men en kommun är en juridisk person som ansvarar för sina skolor. Det kan uppstå situationer
när detta ansvar blir aktuellt. Men hur är det i en skolkoncern? Moderbolaget äger alla skolor
men har också moderbolaget ansvar för skolorna? Kan man tänka sig att det uppstår ett
juridiskt glapp mellan Skolfederation och enskilda friskolor. Är en annan lösning att låta
dotterbolagen eller enskilda skolor ge Academedia fullmakt att teckna avtal med
Skolfederation? Då vinner koncernen den administrativa enkelheten men en direkt relation
mellan Skolfederation och huvudmännen kvarstår.

5.1.2 Summering av remissen

Federationsoperatörens slutsats är att ingen invändning har framförts mot ALTERNATIV A
– TILLÅT MEDLEMSKAP FÖR MODERBOLAG I FRISKOLEKONCERNER och be .SE:s
Juridikavdelningen att återkomma till referensgruppen med ett förslag till Medlemsavtal
anpassat för moderbolag i friskolekoncerner.
Kostnad
Frågan lyfts om vilken ersättning som bör utgå för koncerner.
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Frågan är mångbottnad och väcker många frågor. Finns det nu ett intresse från
referensgruppen att vecka en sådan diskussion?
5.1.3 Sammanfattning av samråd med referensgruppen

Det måste vara tydligt för alla berörda att federationens medlemmar utgörs av skolhuvudmän
och tjänsteleverantörer. Det finns en risk att Risk för att skolhuvudmanna-begreppet
urholkas ifall någon annan part än skolhuvudmannen ingår Medlemsavtalet.
Tydliggör vad kriteriet är för att vara skolhuvudmannen! Kan det överföras från ett
dotterbolag till ett koncernmoderbolag eller en gemensam nämnd? Var ligger
personuppgiftsansvaret? Vad säger skollagen?
Vi har två frågor att ta hänsyn till. Det ena är vem som ska teckna avtalet och den andra en
prisfråga vid samordningen av avtalsskrivande.
AP - Fortsätt utreda avtal för koncerner och gemensamma nämnder

5.2

Värmlands kommuner
Kommunerna i Värmland ingår i en gemensam drifts- och servicenämnd, som är en del av
Karlstads kommuns organisation. Kommunerna samarbetar främst inom IT-området, men
även andra områden kan bli aktuella i framtiden.
Även denna Drifts- och servicenämnden önskar teckna ett avtal med Skolfederation.
Diskussion: Vilka kriterier anser referensgruppen ska vara uppfyllda

5.3

Justering av medlemsavtal för Skolhuvudman
I ”Avtal för medlemskap i skolfederation” punkt 2.8 står:
Medlemmen ska till sina Användare tillhandahålla dokument avseende
användarvillkor för Skolfederation.
Vid förfrågan om vad som avses med denna paragraf är vår slutsats att detta snarast är en
rest från de ursprungliga tankarna 2012, då Skolfederation skulle utöva en mer aktiv tillsyn
över skolhuvudmännens säkerhetshantering. Ett vägval gjordes 2012/2013 om att
Skolfederation inte ska vara en kontrollant av skolhuvudmännens säkerhetshantering, utan
att varje Skolhuvudman ansvarar för sin hantering av säkerheten. Vi anser därför att denna
paragraf kan strykas ur medlemsavtalet.
Diskussion:
Har referensgruppen några invändningar mot att stryka punkt 2.8 i Avtal för medlemskap i
skolfederation?
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5.3.1 Sammanfattning av samråd med referensgruppen

Referensgruppen hade inga invändningar mot att punkt 2.8 i Avtal för medlemskap i
skolfederation stryks.

6

Hantering av appar
På referensgruppens möte 15-03-10 gavs federationsoperatören uppdraget att
”Återkom med förslag på fortsatt arbete för integration av appar (utgående från Täbys
inventering)”.
Vi har nu sett oss runt i världen och sett ett initiativ från Skolfederations (och Swamids)
Schweiziska motsvarighet, Switch, som vi finner intressant. Se
https://www.switch.ch/aai/support/presentations/techupdate-2014/05_AAI-for-MobileApps.pdf
För det fall referensgruppen finner det intressant kan federationsoperatören ta på sig att
kontakta Switch för att undersöka förutsättningarna att ta fram en motsvarande gemensam
”proxy-lösning” för appar för Skolfederation.
Synpunkter från referensgruppen önskas.

6.1.1 Sammanfattning

Referensgruppen ansåg det viktigt att lösningen för hanteringen av app-inloggning utvecklas.
Möjliga aktiviteter för att komma vidare:


Undersöka vilka lösningar som leverantörerna har och vad behovet och tankarna är
ute hos skolhuvudmannen.



Undersök vidare vad som gjorts runt om i välden, Schweiz, Norge, Danmark…



Sätta upp en POC i Skolfederationstestbädd och förutom att kanske göra
conformance-tester med dagens appar.

Federationsoperatören utreder fråga och återkommer med förslag till lösning och/eller policy
nästa möte.

7

Övriga frågor
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8

Nästa möte
Vi behöver ett samråd under juni med referensgruppen om medlemsavtal som kan användas
för Academedia och eventuellt även för Värmland gemensam drifts- och servicenämnd. Kan
detta ske per e-post eller bör vi boka ett sparat möte i juni?
Beslutade datum för kommande möten kl 10:00 – 11:00:




8 september
20 oktober
1 december
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