
iVIS – Innovativt Verksamhetssystem i Skolan
Protokoll för referensgruppsmöte

Datum och tid: Torsdag 23 april kl. 9
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Hillar Loor (mötesordförande), Daniel Bartnik, Björn Tideman, Peter Dacke, Björn 
Lundell
Frånvarande: Mats Östling, Owen Erikson, Johanna Karlén, Anders Pihl
Protokollförare: Daniel Bartnik

§ 1. Projektstatus
Hillar redogjorde för de olika grupperna som finns i projektet och berättar om syftet med respektive 
grupp. Vidare sammanfattar han om vad som gjorts rent tekniskt. Diskussion on vilken typ av tjänst 
som ska byggas i modul 2 i iVIS-projektet pågår, men detta kommer inte behandlas under detta 
möte.

Hillar informerade vidare om att fokus på detta möte skulle vara:
1. Den första tjänsten/modulen
2. Forskningsinsatser, när kan den förankringen ske.

1. Den första tjänsten/modulen
Hillar berättade om upplägget för utvecklingen av den första tjänsten. Tjänsten ska byggas iterativt, 
i små steg, där den första iterationen ska inkludera en e-tjänst; ansökan om skolskjuts samt ett 
enkelt administrativt gränssnitt. Det administrativa gränssnittet ska kunna leverera ut ett 
svar/besked till den som ansökt om skolskjuts. I den första iterationen handlar det om att få upp en 
rudimentär tjänst utan beslutstöd.

En diskussion om den första tjänsten kom igång där Björn Tideman påpekade att skolskjuts till en 
början kan verka vara en enkel grej men att det visar sig vara väldigt komplicerat ju mer saker som 
ska inkluderas i det. Frågan om vad kärnan i tjänsten är och vad man vill uppnå med denna första 
tjänst kom upp. Björn Tideman menade att detta beror på vilken kommun man frågar. Det beror på 
vilken typ av stöd kommunerna vill få av ett sådant system. I Håbo kommuns fall vill man ha 
effektiva processer för ansökan där bl.a. beslut kan skrivas i systemet och där det går att 
kommunicera innan beslutet fattas. Att kunna koppla automatiskt mot ett befintligt diarium är en 
önskan.

Frågor om och hur data ska hämtas från externa system dök upp, liksom hur mätprocesser för 
avstånd ser ut. Björn Tideman förklarade att beslutsstöd för detta är en viktigt funktion i systemet 
som de upphandlat. Men hur man mäter kan skilja sig åt från kommun till kommun. I Håbo 
kommun mäter man lämpliga skolvägar och förhållanden mellan trafikmiljö och elevens 
individuella förutsättningar. Det blir med andra ord ett avancerat GIS.

Hillar återkom till vad syftet är med tjänsten vi utvecklar i iVIS. I ett första skede är det att 
underlätta för elever och vårdnadshavare. I ett senare skede kan det handla om att täcka in 
handläggarnas behov av beslutsstöd. Frågan är dock var detta ska ligga. Intelligenta funktioner ska 
vi hålla utanför grundplattan. Björn Lundell påpekade att tjänstespecifika funktioner inte ska 
inkluderas i plattformen. Hillar instämde och sa att kommunikationen mellan plattform och system 
ska tillhandahållas.



Peter Dacke återkom återigen till frågan om vad kärnan är. Hillar Loor svarade att det är en e-tjänst 
för ansökan om skolskjuts. Senare kan man bygga på mer funktionalitet, beslutsstöd, appar m.m.

Björn Tideman sa att det bör finnas en koppling till en elevdatabas om skolskjutstjänsten ska kunna 
automatiseras. Denna ligger idag hos IST (i Håbos fall). De kommer att begära ut dagliga utdrag 
som importeras till deras skolskjutstjänst i en daglig körning.

Hillar konstaterade att det finns en samsyn i referensgruppen på vad kärnan i skolskjutsmodulen är.

2. Forskningsinsatser
Björn Lundell berättade om vilken typ av forskning som gjort och vilken som görs. Bland annat så 
tittar man på hur man säkerställer öppenhet och hur affärsmodeller för öppna system kan se ut. 
Hillar tyckte att detta kunde vara en bra idé att titta på även i detta projekt. Björn Lundell berättade 
att det kommer att ställas mer krav på att upphandla system som inte låser in, dvs på öppna system. 
Ett annat viktigt område är format för långtidsförvaring.

Exakt vad forskningsinsatserna i detta projekt kommer att fokusera beslutas vid ett senare tillfälle.

§ 2. Diskussionspunkter
Inga diskussionspunkter.

§ 3. Övrigt
Inga övriga punkter.

§ 4. Nästa möte
Nästa möte onsdag 27 maj kl 9. Förslag för framtida möten är att hålla sig till en specifik dag och 
tid, var 5-6 veckan. Hillar återkommer med datum för dessa. 

§ 5. Mötet avslutades
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