Sammanställning av gruppdiskussionen fån seminariet 7 oktober 2020 med Skolans
personuppgiftshantering för att möta GDPR:s krav.
Fråga 3: Vilka samverkansmöjligheter finns det inom området skolans hantering av personuppgifter?

National styrning
•

Vem samordnar? Finns det ett forum – Internetst. SKR

•

Skolverket dra upp riktlinjer för nationell hantering

•

Central samverkan önskvärd.

•

Sambruk, Internetstiftelsen SKR med flera - tydlighet efterfrågas: Vem som tar centralt
ansvar? Ingen myndighet finns för att praktiskt se till att det utövas.

•

Mer tydlighet efterfrågas, och när blir det verkstad efter alla frågor.

Appar
•

Gemensam yta där appar finns och endast teckna avtal med en part

•

Central funktion att använda så inte alla ex. granskar samma tjänster

•

Önskvärt att det sker på central nivå hur appar ska granskas, i dagsläget upp till kommunerna
själva.

•

Samma typer av appar som förekommer i var och varannan kommun. Tror att det är svårt,
vem ska våga stämpla att denna app är ok?

•

Många inte så positiva för ingen vågar stå för det. Men behovet finns.

•

Bli bättre att delge genomförda granskningar. (finns spridda forum kring detta).

•

Ta fram mallar/faktablad som appleverantörer ska använda för att göra granskningarna
lättare.

•

Gemensam bedömning av appar så att inte alla behöver göra bedömningen på egen hand.
Åtminstone en första bedömning.

•

Gemensam kravställning på tjänster om ex pseudonymisering alternativt minimering av PU.

•

Önskvärt att leverantörer och producenter av läromedel och appar visar tydligare hur man
säkrar upp sin tjänst.

•

Utlämnad till stora aktörer, fler skulle kunna gå ihop och föra diskussion.

Mallar och riktlinjer
•

Central instans tar fram mallar

•

Färdiga mallar med exvis riskidentifiering.

•

Hur Lund jobbat med att godkänna appar

•

Vägledande ramverk (kommunernas egna jurister som tolkar)

•

Mallar & rutiner från Datainspektionen. Bli bättre att delge rutiner.

”Kontaktförmedling”
•

Svårt att veta vem man ska samarbeta med och hitta dessa. Dessa forum mycket bra.

•

Mer samverkan, som man tvingas in. Det är ensamt för friskolor. Friskolor samarbetar sällan.

•

Skillnad på privat och kommunal verksamhet.

Bästa praxis
•

Fiktiva kommunen Mittköping

Utbildning
•

Arbetet är i tidigt skede, ofta stor personalomsättning för de som arbetar med detta, folk slutar
och man får börja om.

•

Utbildning – något för Internetstiftelsen att ta fram?

Internt huvudmannen
•

Mellan olika skolverksamheter, förvaltning

•

Samverkan mellan/inom yrkeskategorier i kommunen (systemförvaltare emellan, lärare
emellan etc)

