
iVIS – Innovativt Verksamhetssystem i Skolan
Protokoll för styrgruppsmöte

Datum och tid: Onsdag 19 maj 2016 kl. 15.30
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Claes-Olof Olsson (mötesordförande), Hillar Loor, Göran Westerlund, Daniel Bartnik
Frånvarande: Peyman Vahedi

Protokollförare: Daniel Bartnik

§ 1. Projektstatus

a) Vad har gjorts, vad händer just nu, vad görs här näst.

Tjänst 1 - Skolskjuts

Inte gjorts så mycket mer med än sist, eftersom den är klar. Vi har putsat/kollar upp 
något litet. 

Allingsås är intresserade av att testa skolskjuts i höst.

Tjänst 2 - Avvikelsehantering

Det mesta är klara och vi räknar med att kunna visa upp det skarpt på Offentliga rummet. 
Hillar ska prata med skolverket för att prata om aspekter kring integritet. Det rullar på som 
det ska.

Hopkoppling, vad menas med det = hämta, lämna, spara i grunddatabasen med API:er. All 
grafik är klart med dummydata och nu ersätter vi detta med data från databasen. Just nu sker 
ihopkoppling

Generellt

Det finns vissa principiella frågor som behöver besvaras framöver, som bland annat hur 
länge man får spara data. Strategiskt att prata med Skolverket först och inte 
datainspektionen. Möte med skolverket är bestämt om att göra en genomlysning med dem. 
Hillar har pratat med Peter Karlberg på Skolverket som var väldigt intresserade.

Folk har fått syn och kännedom om iVIS-plattformen. Bland annat företaget Esatto i 
Sundvall (med Mats Björk) som jobbar (jobbat) med Peyman, vill närma sig iVIS 
basplattform på något sätt. Tjänsten Dugga har också hört av sig och visat intresse. Detta 
betyder att det finns draghjälp redan idag men också att det behövs en plan för hur vi tar oss 
vidare, deras projekt kan hjälpa oss med det. Vi behöver kalla till ett möte där man pratar om 
hur detta görs i praktiken, hur ser de ekonomiska modellerna ut, hur tar vi betalt för 
tjänsten?



c) Budget

Projektet ska redovisa 200-300’ från offentlig sektor som bidrag. Vi ligger en bit därifrån 
idag. Vad kan vi göra för att fylla upp dessa timmar? Flytta timmar från offentliga timmar 
till imCode’s timmar? Claes-Olof föreslår att Hillar tar ett samtal med Kista för att se om 
inte de kan göra nåt projekt.

§ 2. Diskussionspunkter

Hur finansierar vi projektet vidare. Hillar har tre idéer kring detta, bland annat att söka upp 
till 5 miljoner där 50 % blir ersättning i projektet.

§ 3. Övrigt

Inga övriga frågor fanns.

§ 4. Nästa möte

Datum för nästa möten är:
Onsdag 22 juni.

§ 5. Mötet avslutades
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