
o Protokoll  
                  2019-05-24 

 

 
 

SIKTnätverket 

    
 
 
Tid och plats  Falköping, 09:00-12:00, 2019-10-11 
 
 

Närvarande  Ulf Andersson, Gullspångs kommun 

Mattias Gustafsson, Tibro kommun 

Britt Andersson, Grästorps kommun 

Thomas Hansson, Vara kommun 

Hannes Berggren, Vara kommun 

Anders Wilhelmsson, Skara kommun 

Eva Karlsson och Ola Utbult, Tidaholm kommun 

Björn Broberg, Falköpings kommun 

Samuel Rundin, Falköping Vuxenutbildning 

Magnus Arvidsson, Töreboda kommun 

Anna-Karin Gustavsson Skövde kommun 

Mattias Gustafsson, Tibro Kommun 

 
  
 
Frånvarande  Maria Apelgren Mariestads kommun, Kent Larsson Karlsborgs kommun, Annika 

Andreasson Hjo kommun, Per-Anders Johansson Ögren, Lidköpings kommun 
 
  
Ärenden  

1. Utse sekreterare 
Eva Karlsson 

 

2. Föregående protokoll 
Se teams eller mejl. 

 

3. GDPR 
Nätverk GDPR i ”gamla Skaraborg”. Tidigare möte handlade om erfarenhetsutbyte, 
hur ser det ut i våra kommuner osv.  
Möte inplanerat 17/10 i Falköping, kan eventuellt bli flyttat. 
Möten kommer vara 1 gång per år. Diskussion runt hur man ska tänka runt 
gruppen, är det ett behov av gruppen eller ska man tänka att det kan vara en 
arbetsgrupp i SIKT-nätverket med inspel från GDPR-ansvariga eller annan 
sakkunnig beroende på område i varje kommun? 



Hannes ritar upp en skiss över hur vi tänker detta, ligger på TEAMS, allmänt, 
GDPR Viktigt att alla då är förberedda och att agendan är tydlig. Björn för vårt 
förslag vidare och återkopplar på nästa möte 22/11 hur det mottagits. 
 
Vår roll är att vara en bro mellan GDPR-ansvariga och pedagogerna? 
Skoladministratörerna har en viktig roll, viktigt att man inte tappar dem. 
Hur får vi input på frågor som snurrar i verksamheten? 
 
Förslag att vi skapar en matris för att kunna GDPR-kolla programvaror, 
webbtjänster, appar mm. 
 
Björn berättar om en tydlig matris som gymnasiet i Uddevalla använder för att 
tydliggöra för pedagogen var man ska spara vad. 

 
 

4. Mediapoolen 
Ingen återkoppling från skolchefsgruppen ännu. Många av kommunerna har frågan 
på sitt bord utifrån ekonomin i kommunerna. 
Stefan,har delat sin konsekvensbeskrivning utifrån deras utträde från Mediapoolen 
på TEAMS.  

 

5. Övrigt 

 
Gullspång: Ulf berättat om DraftIT KBprocess för att följa kränkningar, mobbning. 
Fungerar bra, tydlig statistik, finns två-faktorsinloggning.   
Har även Skollednings modulen och han upplever att det funkar bra. 
  
 

6. Kommande träffar och innehåll 

 
Tidaholm (22/11), Planer kring digitalisering (Svetlana) 
Grästorp (31/1), Digitalaprov (Mariestad/Lidköping/Falköping), samt se över vilka 
punkter vi ska ha på de andra träffarna. 
Götene (6/3), temat inte klart 
Hjo (29/5), temat inte klart 
  
Punkter som inte är inplanerade än:  
AI 
Systeminventering (systemkartan.se) 
LIKA 
 
 

 

 
 
Ordförande     Sekreterare 
Mattias Gustafsson    Eva Karlsson 
 


