
iVIS – Innovativt Verksamhetssystem i Skolan
Protokoll för styrgruppsmöte

Datum och tid: Tisdag 18 nov 2015 kl. 13.00
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Claes-Olof Olsson (mötesordförande), Hillar Loor, Daniel Bartnik, Göran Westerlund
Frånvarande: Peyman Vahedi
Protokollförare: Daniel Bartnik

§ 1. Projektstatus

a) Vad har gjorts

Tjänst 1

Fullständig interaktion mellan iVIS och OeP. Två modeller för användning hos kommuner:

Modell 1. Kommunen har redan alla elever i ett register som importeras till iVIS. 
Vårdnadshavaren logga in i OeP med personnummer. Systemet hämtar då all data om 
vårdnadshavaren som visas upp i förifyllda fält. Vårdnadshavaren väljer det barn ansökan 
gäller och fyller i de fält som behöver fyllas i

Modell 2. Kommunen har inte all data eller kan inte importera data till iVIS. 
Vårdnadshavaren logga in i OeP och fyller i allt som behövs, dvs inga fält är förifyllda.

Plattformen är delad i två delar där den första delen innehåller basdata, dvs data som alla 
tjänster kan tänkas att använda) och den andra delen innehåller själva ansökningarna som är 
helt separerade från basdata. En ansökan som skickas in är inte ändringsbar för att kunna 
diarieföra. Eventuella ändringar som görs sparas i en annan version. Beslutet sparas i en 
egen version som kan diarieföras.

Hanteringen av ansökningar i iVIS är generell vilket innebär att den kan användas till andra 
typer av ansökningar.

Hur ansökningsformuläret ser ut i OeP kan göras på flera sätt som eftersom kommuner vill 
ha dessa på olika sätt.

Gränssnittet mot iVIS är byggt i imCMS för att visa att det går att bygga med API:er.

Den tidigare bestämda tidsplanen har förskjutits bland annat på grund av att mycket arbete 
har lagt på att göra integrationen mellan iVIS och OeP bra och enkel samt att inloggning 
med mobilt bankID möjligtgjorts.

Tjänst 2

Klickbar prototyp finns. Peyman har gett feedback på detta. Modifiering av prototypen sker 
och ska börja byggas tekniskt.

Tjänsten ska vara klar under Q2 2016.



b) Vad görs här näst?

Tjänst 1

Fram till årsskiftet jobbar vi vidare med att göra klart hela skolskjutstjänsten så att den kan 
sättas i testdrift i januari.

Tjänst 2

Ska börjar byggas direkt efter årsskiftet. En färdig betaversion planeras vara klar efter 6-8 
veckors utveckling. Denna kommer därefter att tesas.

c) Budget

Projektet följer budget, inga avvikelser kan noteras. Exakt budget finns i senaste rapporten 
till Vinnova.

§ 2. Diskussionspunkter

Bra att ha något till uppvisningsbart till konferensen om en vecka.

I vår Vinnovaansökan står det att projektet ska avslutas den 15 april 2016. Till detta datum är 
det viktigt att ha körbara tjänster. En senare diskussion är hur vi går vidare efter att detta 
projekt är slut. Hur får vi mer pengar, hur bygger vi upp ett större intresse. 
Förvaltningsåttagande och plan för hur vi löser det.

IT-gymnasiet i Kista ska få plattformen för att kunna testa och laborera med den, dvs bygga 
egna tjänster. De kommer att få tillgång till dummydata för att göra det enkelt att kunna 
bygga en egen tjänst.

Kontakten med arbetsgrupperna kommer att intensifieras i början på nästa år. Då gäller det 
att få folk att börja använda och testa tjänsterna.

Sundsvall ska bygga vidare på OeP. Vi har dock fått indikationen på att OeM ska läggas ned. 
Detta måste vi ta reda på snabbt.

Göran kör ett projekt med en portal byggd i Drupal som är kopplat till skolfederationen. 
Göran ska ställa frågan om skolskjuts och avvikelse kan vara av intresse.

§ 3. Övrigt

Inga övriga frågor fanns.

§ 4. Nästa möte

Datum för nästa möte är 16 december.

§ 5. Mötet avslutades
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