
iVIS – Innovativt Verksamhetssystem i Skolan
Protokoll för styrgruppsmöte

Datum och tid: Onsdag 22 april kl. 13
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Claes-Olof Olsson (mötesordförande), Hillar Loor, Daniel Bartnik, Peyman Vahedi, 
Göran Westerlund
Protokollförare: Daniel Bartnik

§ 1. Projektstatus
a) Vad har gjorts
Hillar redogjorde för vad som redan har gjorts i projektet, uppdelat i tre områden

• Samverkan med ”offentlig sektor”. Detta har dragit ut på tiden men nu finns det personer 
tillsatta i samtliga grupper; styrgrupp, referensgrupp och projekt-/arbetsgrupp.

• Teknisk utveckling. Här är vi också något försenade. ”Råtekniken”/infrastrukturen 
(databas, hibernate, Spring, API:er etc) för plattformen är dock på plats (möjligtvis inte 
komplett) och redo för att börja användas. Skolskjutsmodulen specas klart inom kort och 
börjar därefter programmeras. 

• Informationsinsatsen. Hillar har pratat med skolor och på båda Sambruks-konferenserna. 
Många börjar bli medvetna om iVIS-projektet nu.

Claes-Olof ville veta lite mer om plattformen och Hillar berättade lite mer om databas, hibernate, 
Spring, API:er etc och bland annat om hur vi väver in säkerhetsaspekten i utvecklingen. Konsulter 
(varav en säkerhetsexport) från Crisp har varit med i ett tidigt skede av den tekniska utvecklingen 
och bland annat hjälpt oss med att tänket kring säkerheten. Säkerheten är viktig och 
säkerhetsaspekterna kommer att finnas med kontinuerligt i den tekniska utvecklingen. En av de 
utvecklare vi använder oss av i Ukraina är säkerhetsexpert.

Owen Eriksson har också blivit insatt i projektet i ett tidigt skede och han är särskilt intresserad av 
själva modelleringen. Han har längre arbetet med Ladok som vi ska titta på ur ett 
standardiseringsperspektiv. Hillar och Peter Dacke ska även träffa SIS för att prata om deras 
standarder.

När den första rudimentära delen av skolskjutsmodulen är klar kommer vi att göra en 
säkerhetsanalys av den och Owen kommer också att få titta på den ur ett modelleringsperspektiv.

b) Vad görs här näst
Hillar redogör för vad som kommer att göras här näst. Databasen i plattformen kommer att 
konfigureras upp för den data som behövs för skolskjutsmodulen, dvs basdata om elev, 
vårdnadshavare samt skola. Denna kopplas sedan samman med Open ePlatform som kommer att 
användas för att skapa formulären för skolsjutsansökan. Data kommer då att skickas in från Open 
ePlatform till plattformen. På så sätt visar vi att det är enkelt att koppla in andra plattformar till iVIS 
plattform.

I ett senare steg gör vi det möjligt att skicka tillbaka information om en skapad ansökan till Open 
ePlatform för att på så sätt göra det möjligt att följa en ansökans flöde i den plattformen.

Genom att vi använder oss av Open ePlatform skapar vi möjligheten att enkelt skapa fler e-tjänster 
som kan vara användbara i andra skolrelaterade sammanhang.



Peyman ser användingen av Open ePlatform som mycket positivt. Detta kommer kunna skapa ett 
större engagemang i kommunen.

Göran frågade om vi hade tittat på den e-tjänsteplattform som Malmö byggt. Hillar svarade att han 
tittat på deras plattform men tycker den är lite för stor med för många komponenter som ska 
hanteras. Göran och Hillar resonerade lite kort om vilka olika ramverk som använts i dessa två 
plattformar. Hillars slutsats är att vi enklast jobbar i Open ePlatform.

Skolsjutsmodulen kommer att utvecklas i minst två faser/steg. I den första fasen fokuserar vi på ett 
enkelt flöde. Göra det möjligt att skicka in en digital ansökan (e-tjänst) och sen ett gränssnitt för 
handläggare att hantera och fatta beslut kring ärendet. I en andra fas lägger vi till någon form av 
beslutsstöd i det administrativa gränssnittet. Vi vill jobba iterativt, små steg framåt. Inte lägga på all 
tänkbar funktionalitet på en gång.

d) Budget
Bidraget från Vinnova är på 1,8 miljoner. Totalt är projektets budget på 3.034.000 kr. 29% är 
förbrukar under de första fem månaderna. 864.000 kr är avsatt för skolmedverkan (kommuner), 
varav 158.000 kr är förbrukade.

§ 2. Diskussionspunkter
Hillar ställer frågan vad vi ska bygga som modul två. Vad skulle skolor ha nytta av? Dvs, vad är 
dåligt idag eller saknas helt?
Under informationsmötet förra veckan kom tre konkreta förslag upp:

• Matsal – tjänst där matbespisningen kan se hur många elever som ska äta i matsalen från 
dag till dag. Data bygger på t.ex. anmälda avvikelser från lärare, elevers sjukfrånvaro etc.

• Skolval – tjänst som på olika sätt underlättar genomförande av olika former av val som görs 
på en skola, t.ex. val till elevråd.

• Val av skola – tjänst som förenklar processen/hanteringen av det fria skolvalet.

Peyman undrar om det finns begränsingar på hur data kan matas in i plattformen, om detta kan ske 
automatiskt eller om det måste ske med ”manuella” importer. Plattformen i sig behöver inte ha 
några sådana begränsningar. Begränsningarna ligger snarare hos Extens och Procapita som 
troligtvis inte tillåter automatiska exporter av data.

Peyman berättar att han skulle se en stor nytta med en tjänst för prognoser för måluppfyllelse, ett 
verktyg för att se vilka elever som ska följas upp utifrån givna varningskriterier. Deras nuvarande 
gränssnitt är uselt. Peyman tycker att Skola24 har ett trevligt gränssnitt.

Peyman har fått en offert från Thoréns Business School i Umeå om att få köra deras egetutvecklade 
system som är byggt i Share Point. Diskussion om huruvida ett ”slutet” system kan kopplas till iVIS 
plattform eller ej. Hillar tycker att system som hämtar data från plattformen kan vara slutna, men vi 
bör inte jobba med dessa just inom iVIS-projekt.

Peyman lyfte frågan om det är aktuellt att titta på existerande system. Han tycker att det är viktigt 
att titta på vilka möjligheter och hinder det finns kring. Hillar: Det kan vara klokt att ta titta på 
existerande system som är öppna eller vill öppna sig. Claes-Olof: Istället för att bara fokusera på att 
bygga ska vi även fokusera på att leverera, kanske värt att titta närmare på Thoréns system. 
Peyman: Hastighet att komma framåt är viktigt.

Claes-Olof tycker att vi ska titta på vad som redan finns inom de idéer för modul två som kommit 
upp, t.ex. Skoljakt.



Till nästa möte ska vi komma med ett motiverat förslag.

§ 3. Övrigt
Inga övriga punkter.

§ 4. Nästa möte
Nästa möte onsdag 27 maj kl 13. Avsatt tid för mötet är 90 minuter. Hillar återkommer med förslag 
på mötestider för hösten.

§ 5. Mötet avslutades
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