
iVIS – Innovativt Verksamhetssystem i Skolan
Protokoll för styrgruppsmöte

Datum och tid: Onsdag 27 maj kl. 13
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Claes-Olof Olsson (mötesordförande), Hillar Loor, Daniel Bartnik, Peyman Vahedi, 
Frånvarande: Göran Westerlund
Protokollförare: Daniel Bartnik

§ 1. Projektstatus
a) Vad har gjorts
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.

b) Vad händer framöver
Säkerheten i plattformen, API:er m.m. kommer att gås igenom med Crisp. Snart ska även de skolor 
få börja testa tjänsten för att se om det ser bra ut och fungerar på ett bra sätt.

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. Sundsvalls projekt kommer att komplettera iVIS snarare än att konkurrera och är ett bra 
exempel på hur man kan samarbeta.

Claes-Olof undrade om Sundsvalls projekt och iVIS är samma sak. Det är viktigt att kommuner runt 
om i Sverige inte gör samma sak som vi gör i iVIS-projektet för att undvika dubbelarbete. Hillare 
svarade att det Sundsvall gör inte är samma sak som iVIS.

c) Budget
Redovisningen av budget till Vinnova som skedde i mitten av april godkändes. Då det inte gått så 
lång tid sen den senaste redovisningen har det inte gjorts någon ny till detta möte. Nästa redovisning 
kommer efter sommaren.

§ 2. Diskussionspunkter
Hillar sa att det börjar bli dags att närma sig ett beslut för nästa tjänst. Under förra mötet pratade vi 
om:
- Matsals-/bespisningstjänst
- Tjänst för olika typer av val i skolan
- Tjänst för val av skola



Hillar berättade att Matsalstjänsten är lite problematisk eftersom vi behöver kopplingar till schema 
och närvaro och det kan vara problematisk att få tillgång.

Ett nytt förslag på tjänst som dök upp av Björn Tideman under det senaste referensgruppsmötet 
tidigare under dagen är en tjänst för  rapportering och hantering av kränkande behandling. Peyman 
berättade hur illa arbetet kring sådant ser ut i verkligheten. Inte illa på ett sätt att ingen görs utan pga 
saknaden av strukturer och tydliga processer. Han menar att det behövs ett enkelt system för 
inmatning. Inmatningen är det absolut viktigaste, att kunna samla allt om en elev på en och samma 
plats. Det vore också smidigt med en app där elever kan göra egna anmälningar.

Integriteten och säkerheten kom på tal och Hillar påpekade att integriteten är en säkerhetsrisk. Det 
får inte läcka ut något. Det viktigaste i en sådan tjänst är dock att kunna se att något är gjort, men 
vad som är gjort är inte lika viktigt att tillhandahålla i tjänsten. Peyman menar att behörigheter 
behöver inte vara ett problem. Man kan t.ex. ge rektorn högsta behörighet och sedan låta hen få 
bestämma vem som ska få se vad. Claes-Olof höll med om att behörigheter är ett viktigt område 
och menar att det måste finnas en mänsklig övervakning av inkomna rapporter.

Hillar tyckte att det med tanke på att Peyman, Björn Tideman och Mats Östling gått igång på en 
sådan tjänst så är det en indikator på att detta är en bra idé och att detta är något som vi ska ge oss 
på. Claes-Olof höll med. Peyman påpekade dock att rörligheten/mobiliteten är viktigt i en sådan 
tjänst samtidigt som ingen data som inte efterfrågas ska lämnas över. Utgångspunkten är att inget 
lämnas ut per default. Det sker alltid en prövning. Hillar frågade övriga närvarande om detta är 
något som vi kan påbörja en förstudie på. Samtliga tycker det är en bra idé och detta beslutades 
därför.

§ 3. Övrigt
Hillar informerade om att mycket information och dokumentation nu finns på projektets webbplats, 
ivis.se. Claes-Olof uttryckte en önskan om att dokument även ska lagras i Sambruks projektportal. 
Claes-Olof undersöker om det finns ett projekt upprättat i den portalen.

§ 4. Nästa möte
Datumet för nästa möte var satt till den 1 juli vilket är mitt under Almedalsveckan och under 
semestertider. Nytt datum för nästa möte är istället den 12 augusti kl 13 (vecka 35).

§ 5. Mötet avslutades
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