
iVIS – Innovativt Verksamhetssystem i Skolan
Protokoll för referensgruppsmöte

Datum och tid: Onsdag 27 maj kl. 9
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Hillar Loor (mötesordförande), Daniel Bartnik, Björn Tideman, Anders Pihl, Mats 
Östling
Frånvarande:Owen Erikson, Johanna Karlén, Peter Dacke, Björn Lundell
Protokollförare: Daniel Bartnik

§ 1. Mötet öppnat
Hillar hälsade alla välkomna och föreslog att mötet börjar med en snabb presentationsrunda då Mats 
och Anders inte var med på förra mötet.

§ 2. Projektstatus
a) Nuläget
Hillar började med att berätta att information, dokumentation prototyper etc läggs ut på projektets 
hemsida, ivis.se. Hemsidan är tvåspråkig, engelska och svenska, men vissa typer av dokument, t.ex. 
mötesprotokoll kommer endast att publiceras på svenska. All teknisk dokumentation görs endast på 
engelska, bl.a. då delar av utvecklingen sker utomlands.

Hillar sammanfattade projektets nuläge. Det finns en fullt fungerande teknisk plattform med allt 
som krävs för den första e-tjänsten/modulen, skolskjuts. Det finns ett fullt fungerande API som gör 
det möjligt att skriva och hämta data från plattformen.

Det har också satts upp en installation av Open ePlatform (OEP) för iVIS-projektet där det skapats 
en e-tjänst för ansökan om skolskjuts. E-tjänsten genererar XML-filer som sedan ska importeras till 
plattformen. Byggandet av XML-importen ska påbörjas i veckan.

Ett administrativt gränssnitt utvecklas just nu. Där kommer man kunna se och manipulera all data 
som finns i plattformen.

Målet är att kunna visa upp de olika delarna på Offentliga Rummet. Målet är att det ska finnas något 
som man kan börja testa och utvärdera mot slutet av juni.

Mats undrade om det finns några begränsningar i plattformen. Hillar svarade att det inte finns några 
begränsningar men att det generella som finns i plattformen idag är det som krävs för första 
modulen. Efterhand som fler funktioner och tjänster ska kopplas på får även plattformen växa. Man 
bygger på i den takt som det behövs.

b) Mer om första tjänsten/modulen
Hillar berättade om Skatteverkets tjänst Navet som tillhandahåller personuppgifter men även visar 
relationer mellan t.ex. vårdnadshavare och barn. Navet får endast användas av kommuner och det 
kan bli aktuellt att vi framöver hämtar data därifrån. Detta ska vi titta på längre fram. Än så länge 
behöver man i e-tjänsten fylla i all data, alla fält. Om man senare börjar hämta data t.ex. från Navet 
kan vissa fält ”stängas av”.

Anders frågade när det finns något att testa och om det finns någon pilotgrupp som ska göra detta. 



Hillar svarade att det kommer att finnas en sådan men att detta kommer att ske i nästa steg.

Hillar poängterade att kärnar i iVIS är inte ett beslutssystem utan en behållare för alla data som 
behövs för olika typer av tjänster. Logik för beslutsstöd får läggas på utanför plattformen.

Hillar berättade att Sundsvalls kommun håller på att i OEP bygga en e-tjänst för just skolskjuts där 
de kommer att bygga på viss beslutsstöd/logik redan i e-tjänsten. I och med att Sundsvalls kommun 
bygger detta i OEP kommer vi att kunna återanvända det i vårt projekt. Hillar kommer att ha fortsatt 
kontakt med Sundsvalls kommun gällande detta för att på något sätt koordinera arbetet mellan iVIS 
och dem.

Björn berättade att han inte tycker att Sundsvalls idé om att lägga logik/beslutsstöd redan innan en 
ansökan är inskickad är så bra. Detta eftersom det då inte blir ett myndighetsbeslut om systemet 
avgränsar vem som kan söka. Håbo har gjort en variant där deras system kommer att kunna ge ett 
besked om hur ”man ligger till” i förhållande till regler och bestämmelser. Men alla kommer 
fortfarande kunna skicka in ansökan. Internt kommer man ta hänsyn till fler faktorer än vad som 
presenteras för den som gör en ansökan i e-tjänsten. Resultatet som presenteras i e-tjänsten binder 
alltså inte kommunen till något beslutstagande.

Mats undrade om det i e-tjänsten finns någon funktion för att identifiera de som skriver ansökan. 
Hillar berättade att OEP kommer att använda sig av bank-id till detta. Kopplingar till Navet kan då 
identifiera den inloggade personens barn som hen är vårdnadshavare för. Mats poängterade att 
Skolfederationens inloggningsmetod är den som borde ligga längst fram i pannloben.

§ 2. Diskussionspunkter
Andra tjänsten/modulen
Hillar redogjorde för vilka förslag som tidigare kommit upp...
- Matsal/bespisning (tjänst för att veta hur många som ska ha mat etc)
- Skolval (tjänst för att hantera olika typer av val som görs i skolor, t.ex. elevråd)
- Val av skola (vilket har konstaterats är för stort för detta projekt)
- Prognoser för måluppfyllelse

… och ställde sedan frågan om var eller med vad skulle vi göra skolan den största tjänsten?

Björn tyckte att tjänst för måluppfyllelse är intressant. Skolan har fått många krav på sig gällande 
just detta.

Mats påpekade att det finns många olika lösningar för uppföljning m.m. på marknaden men att man 
måste göra en gränsdragning för vad som ska tillhör lärplattformar och som inte tillhör dem. Han 
avråder oss från att gå in där just nu eftersom det riskerar att bli för spretigt och för stort. Hillar tror 
också att det kan bli för stort och att det därför inte ryms inom budgeten för detta projekt.

Mats sa att val av skola är ett stort problem. Björn höll med och sa att det kan bli komplicerat. Det 
finnsmycket regler kring köer, platser, etc. Mats menade att det svåra är beslutsstödet, att tillämpa 
regler och handläggarstödet, snarare än att göra själva valet, vilket gör att en sådan tjänst ligger 
ganska nära skolskjutstjänsten.

Hillar återkom till vad iVIS är, dvs en behållare av data som kan användas av andra system som i 
sin tur kan tillhandahålla beslutsstöd. Men för detta projekt blir det för stort att utveckla sådant. Vad 
kan man göra utan att det blir för stor kostnad? Frågan är också hur komplexa stödsystem vi kan 
bygga i detta projekt. Mats menar dock att det inte handlar om att systemet måste kunna hantera alla 



regler eftersom kommunernas reglerverk ser olika ut.

Diskussionen kom sedan in på tjänst för matsal/bespisning. Anders tyckte att en sådan tjänst är bra. 
Vad som kan komplicera och en sådan tjänst är behovet av data om schema och närvaro, som ligger 
i andra system och som man skulle behöva få tillgång till. Detta skulle kunna vara möjligt men det 
är långa väger dit, sa Anders.

Tjänst för olika typer av val/omröstningar som görs på skolan är ganska självständig och enkel att 
bygga. Mats tyckte att en sådan tjänst inte är så bra att marknadsföra. Ur ett sådant perspektiv är 
matfrågan bättre. En sådan går att koppla till elever som t.ex. skulle kunna få betygsätta maten.

På Hillars fråga om det finns nåt helt annat man skulle kunna göra svarade Björn att kränkande 
behandling och diskriminering är något som idag har bristande stöd. Han menar att det skulle 
behövas ett system som stödjer processer kring detta. Björn berättade om hur det kan se ut med 
sådana ärenden i verkligheten och hur det enkelt skulle kunna göras enklare med lite stöd.

Hillar lyfte frågan hur säkerheten ser ut kring sådan data. Vad skulle hända om systemet skulle 
läcka sådan data? Konsekvensen av bristande säkerhet skulle bli större i en sådan här typ av tjänst 
jämfört med t.ex. skolskjuts.

Mats berättade att ur ett vårdnadshavarperspektiv upplevs skolan som ett svart hål. Det man blir 
fälld för är att det inte går att bevisa att någonting är gjort överhuvudtaget. Det viktiga är alltså att 
kunna säga att man har tagit emot ett ärende och kunna säga att man ska hantera det. Och sedan visa 
progress, att något händer och att ge feedback. Björn menade att detta är något som behöver 
systematiseras.

Hillar sammanfattade diskussionen kring detta att behovet i första hand består av ett flöde för att 
kunna skapa en anmälan. Björn berättade att skolan måste göra planer för hur man jobbar med 
kränkande behandling m.m. och att de åker på stryk eftersom de inte kan bevisa att de har ett 
fungerande arbete. Det behövs därför också ett stöd för att enkelt få ihop det som faktiskt görs.

Hillar tycker att detta är en bra idé och ska lyfta frågan vidare.

§ 3. Övrigt
Inga övriga punkter.

§ 4. Nästa möte
Nästa möte ligger lite konstigt. Det beslutades att flytta på det till augusti. Om det finns saker att 
redovisa i juli kommer ett enkelt utskick att göras till samtliga deltagare i gruppen.

§ 5. Mötet avslutades
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