Anteckningar från referensgruppens möte 2015-12-01
Närvarande:
 Anna Jogrenius, Liber
 Hans Nilsson, Täby kommun
 Eleonora Lindgren, Nova Software AB
 Johanna Karlén, SKL
 Palle Girgensohn, PingPong
 P-M Andersson , Utbildningsförvaltningen Stockholms stad
 Stig Andersson, Specialpedagogiska skolmyndigheten
 Staffan Hagnell, IIS
 Robert Sundin, IIS
 Agneta Wistrand, IIS

1

Godkännande av agendan

2

Föregående mötesanteckningar
Anteckningar från Referensgruppens möte 2015-10-20 finns på
https://www.skolfederation.se/om/referensgruppen/

2.1

Uppdragspunkter
Datum
15-03-10

Ansvarig

Beskrivning

Robert

Ta fram förslag till Förvaltningsforum för
Skolfederation.

15-12-01

Staffan
Hagnell

15-09-08

Robert
Sundin

15-12-01

Staffan
Hagnell

15-12-01

Staffan
Hagnell

Ta fram och publicera ett nytt
medlemsavtal med utökat
medlemsbegrepp för Skolfederation
Beskrivning på teknikwebben om hur
processen för attributprofilen ser ut, och
hur man ställer ändringsförfrågan.
Ta fram ett förslag på utformning av en
styrgrupp kan etableras för
Skolfederation.
Återkom med utredning avseende
möjligheten att utöka
Skolfederationsbegrepp för
utbildningsaktörer som bedriver
arbetsmarknadsutbildning.

Skolfederation.se
Box 7399, 103 91 Stockholm Tel 08-452 35 00 Fax 08-452 35 02 www.skolfederation.se

Status
Pågår, första möte
planeras till efter
årsskiftet.

Ej påbörjad
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3

På gång

3.1

Medlemsutveckling
Nu 139 medlemmar (132 vid referensgruppens förra möte), varav 98 (95) skolhuvudmän och
41 (37) tjänsteleverantörer.
Nya medlemmar är kommunerna Tranås, Sotenäs och Kristinehamn, samt
tjänsteleverantörerna SPSM, Urkund, Filmoteket och Wordfinder Software.

3.2

Introduktionskursen
Kurstillfälle på plats hos IIS för våren är 27/1, fler kommer att schemaläggas inom kort.
Kursen hålls den 19 januari i Östersund för kommunerna i Jämtland/Härjedalen och
planeras i februari i Västergötland för Skara, Lidköping, Götene, Grästorp, Essunga (Göliska
IT) samt Vårgårda.

4

Status från federationsoperatören

4.1

Erfarenhetsutbytet i Boden 27/10
Bra deltagande från flertalet av kommunerna i Norrbotten. Peter Karlberg från Skolverket
samt Norrbottens e-nämnd medverkade också.

4.2

Svenskt federationsforum i Stockholm (Internetdagarna) 24/11
Stort intresse i fullsatt lokal. Hela programmet går att se i efterskott på
https://www.skolfederation.se/nyheter/2015/11/25/aterupplev-svenskt-federationsforum/.
Önskemål framkom om samarbete mellan federationerna Skolfederation, Sambi, SWAMID
och Svensk e-legitimation, med möten ett par gånger per år. Sunet tar stafettpinnen och
bjuder in till en första workshop.

4.3

Sambruk - Vinnova höstkonferens 25/11
Konferensen hade titeln ”Innovativa digitala lösningar för en effektiv och attraktiv skola”,
Skolfederation presenterades och kom upp flera gånger i andras presentationer under dagen.

4.4

Förvaltningsforum
Robert kallar till ett första möte någon gång under vintern. Innefattar även
samarbetsplattform för forumet.

4.5

Publicering på webbplatsen av PUL-ansvarig för respektive medlem
Via tidigare diskussion har det framkommit att det kräver mer än att bara publicera
uppgifterna och svårt att upprätthålla kvalitet i ett register av det här slaget samt föreslagits
att i stället skriva en förklarande text på webbplatsen om att man ska kontakta medlem för
att få kontaktinformation till PUL-ansvarig. Föreslagen åtgärd genomförs.

Skolfederation.se
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Samråd om utökning av Skolfederations medlemsbegrepp

5.1

Bakgrund
Uppdragspunkt från 15-09-08, Staffan Hagnell: Fortsätt reda ut frågan om att bredda
omfattningen av Skolfederation för utbildningsaktörer som inte faller under skollagen
(exempelvis arbetsmarknadsutbildning).
Specifikt har frågor inkommit från anordnare av kommunal vuxenutbildning,
yrkesutbildning och arbetsmarknadsutbildning. En utredning har därför gjorts av IIS jurist
Jonas Brodin för att finna en möjlighet att på ett kontrollerat och ansvarsfullt sätt utöka
Skolfederations medlemsbegrepp. Utredningen rekommenderar hur detta bör ske för
vuxenutbildning och yrkesutbildning, se bifogat dokument ”Utökat medlemsbegrepp för
Skolfederation 2015-11-27”

5.2

Fråga för samråd
Federationsoperaören önskar referensgruppens samråd om:
a) utredningens rekommendation till att utöka Skolfederations medlemsbegrepp.
b) om rekommendationen till att utöka Skolfederations medlemsbegrepp gillas av
referensgruppen, kan federationsoperatören gå vidare med att uppdatera och
publicera ett nytt medlemsavtal enligt rekommendationen eller bör ett nytt
samrådsmöte hållas innan det nya avtalet träder i kraft?
Om de två förslagen ovan gillas, föreslås följande nya Uppdragspunkter:

5.3



Ta fram och publicera ett nytt medlemsavtal



Återkom med motsvarande utredning avseende möjligheten att utöka
Skolfederationsbegrepp för utbildningsaktörer som bedriver
arbetsmarknadsutbildning.

Summering av samrådet
Referensgruppen gillade förslaget att utöka Skolfederations medlemsbegrepp till att omfatta
de utbildningsanordnare som bedriver utbildningar vid vilka studiestöd kan lämnas enligt
studiestödsförordningen och dess tillhörande bilaga. Inga invändningar framfördes mot
förslaget.
Federationsoperatören uppmanades att ta fram och publicera ett nytt medlemsavtal i enligt
med förslaget. Avtalet planeras att erbjudas sökande redan detta år. Referensgruppen ska ges
möjlighet att diskutera och kommentera det nya avtalet på sitt nästa referensgruppsmöte och
då samråda om eventuella revideringar.

Skolfederation.se
Box 7399, 103 91 Stockholm Tel 08-452 35 00 Fax 08-452 35 02 www.skolfederation.se
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Summering 2015 och planering 2016

6.1

Summering 2015
 God medlemstillväxt; från 67 till 139 medlemmar (november 2014 – november 2015)
o Skolhuvudmän 40 till 98 (+58)
o Tjänsteleverantörer 27 till 41 (+14)
 Event
o Erfarenhetsutbyte Helsingborg
o KommITS
o Skolfederationsdagen
o Erfarenhetsutbyte Boden
o Svenskt federationsforum, Internetdagarna
o Sambruk-Vinnova höstkonferens
 Information och marknadsföring
o Regelbundna nyhetsbrev, 10 stycken under året
o Ny struktur på webbplats
o Förbättrad information om tjänster och attributkrav
o Guider och informationsmaterial
 Introduktionskurs i Skolfederation
 Personuppgiftsbiträdesavtalsmall
 Workshops och utredningar
o Inloggning för nativeappar
o Förenklad anslutning för små tjänsteleverantörer
o Livscykelhantering av användarkonton
 Diskussion med Google och Microsoft avseende federationsanpassning
 Teknisk förvaltning och vidareutveckling
o Nya tekniska miljöer
o Pågående utveckling av självbetjäningsgränssnitt
 Ny attributprofil
 Lansering av eduroam som tilläggstjänst
 Skolverket har fått ett utökat uppdrag
Robert berättade om att kontakter har tagits med Google avseende anpassning av GAFE
för Skolfederationer och andra federationer inom eduGAIN.

6.2

Planering 2016
 Medlemstillväxt
 Event
 Information och marknadsföring
 Introduktionskurs i Skolfederation
 Diskussion med Google och Microsoft avseende federationsanpassning
 Teknisk förvaltning och vidareutveckling
 Attributprofil
 Eduroam
 Mobil-appar
Skolfederation.se
Box 7399, 103 91 Stockholm Tel 08-452 35 00 Fax 08-452 35 02 www.skolfederation.se
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7

Anslutning av små tjänsteleverantörer
Nya områden:
o Tjänstekatalog
o Upphandling och licenshantering
o Samverkan med andra federationer, interfederering
o Tillit, hantering av Datainspektionens krav

Arbetsformer för referensgruppen 2016
Diskussionen gav att vi bör arbeta mot att etablera en styrgrupp för Skolfederation, med
bättre spridning och fler aktiva aktörer. Inval av medlemmar och en formell organisation
förpliktigar mer och ger större intresse och engagemang.
AP: Mötet gav federationsoperatören i uppdrag att ta fram ett förslag på etablering och
utformning av en styrgrupp för Skolfederation.

8

Övriga frågor

8.1

Anslutning av små leverantörer
Stig Andersson (SPSM) har givit förslag på ett antal aktörer som kan ge underlag i frågan,
Robert planerar in ett möte för problembeskrivning och lösningsdiskussion.

9

Nästa möte
Mötet godkände förslagna mötesdatum (kalenderinbjudan kommer vi e-post).
Nästa möte:
 26/1
Kommande möten under våren:
 8/3
 19/4
 31/5

Skolfederation.se
Box 7399, 103 91 Stockholm Tel 08-452 35 00 Fax 08-452 35 02 www.skolfederation.se
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Författare: Jonas Brodin

Beslutsunderlag – Utökat medlemsbegrepp för
Skolfederation
Bakgrund
Skolfederation är idag en samverkan mellan skolhuvudmän och E-tjänsteleverantörer för att
tillhandahålla en gemensam inloggningslösning för den svenska skolan. Det finns ett intresse och
vilja från flera utbildningsanordnare, som inte är skolhuvudmän enligt skollagen (SFS 2010:800),
att ansluta sig som medlemmar till Skolfederation. Gemensamt för dessa utbildningsanordnare är
att de anordnar utbildningar som ger rätt till studiestöd enligt studiestödsförordning (2000:655).

Problematik
Problemet som uppstår när dessa utbildningsanordnare vill ansluta sig till Skolfederation är att
Skolfederation idag endast tillåter att skolhuvudmän enligt skollagen och E-tjänsteleverantörer
ansluter sig som medlemmar. Därför kan de ovan nämnda utbildningsanordnarna idag inte
ansluta sig till Skolfederation.

Frågeställning
Kan Skolfederation utöka medlemsbegreppet för Skolfederation så att de ovan nämnda
utbildningsanordnarna kan ansluta sig som medlemmar i Skolfederation?

Utredning
Som ovan nämnt är gemensamt för utbildningsanordnarna att de anordnar utbildningar vilka kan
ge rätt till studiestöd. Beslut om vilka utbildningar som ska kunna ge rätt till studiestöd regleras i
studiestödsförordningen (2000:655) och dess tillhörande bilaga.
I den ovan nämnda bilagan till studiestödsförordningen finns en uppräkning av samtliga
läroanstalter och utbildningar vid vilka studiestöd kan lämnas. Denna lista är uttömmande och
uppdateras kontinuerligt.
Sammanfattningsvis kan konstateras att vilka läroanstalter och utbildningar vid vilka studiestöd
kan lämnas är författningsreglerat. De utbildningsanordnare som räknas upp i bilagan till
studiestödsförordningen är alla godkända efter beslut av regeringen. Beslut av regeringen tas
först efter att upplysningar och yttranden om utbildningsanordnaren inhämtats. Detta torde vara
en god grund för tillit till utbildningsanordnarna, något som värderas högt inom Skolfederation.
En förutsättning för att kunna utöka medlemsbegreppet för Skolfederation är att det tydligt går att
avgränsa vilka som kan vara medlemmar i federationen, annars riskerar tilliten och
förutsägbarheten i federationen att försämras. Att inkludera de läroanstalter och utbildningar som
ingår i den uttömmande uppräkningen i bilagan till studiestödsförordningen innebär att
medlemsbegreppet utökas men med en tydlig avgränsning som är författningsgrundad.

Förslag på lösning
Att utöka medlemsbegreppet för Skolfederation till att omfatta de utbildningsanordnare som
bedriver utbildningar vid vilka studiestöd kan lämnas enligt studiestödsförordningen och dess
tillhörande bilaga. För att genomföra denna lösning krävs; Samråd med referensgruppen för
Skolfederation och ändringar i avtal och bilagor.

Rekommendation till beslut
Sammanfattningsvis rekommenderar vi att medlemsbegreppet för Skolfederation bör utökas till
att omfatta de utbildningsanordnare som bedriver utbildningar vid vilka studiestöd kan lämnas
enligt studiestödsförordningen och dess tillhörande bilaga.
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