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Distribueras till 
Publiceras i IT-rådets kanal på Teams  
Publiceras på Violweb 
 
 

IT-rådsmöte 

 
Datum: 2021-11-24 
 
Plats: Fysiskt och via teams 
 

Deltagare 

Bo Eriksson, Biometria, Sekreterare (via teams) 
Kristian Tomeby, Södra Skogsägarna tf. Ordförande 
Pierre Quist, Vida Skog 
Mikael Mickelsson, Stora Enso Skog (via teams) 
Erik Sundström, AB Karl Hedin Sågverk (via teams) 
Christer Hörnfeldt, Holmen Skog  
Henrik Larsson, SCA (via teams) 
Germund Spetz, Norra Skog (via teams) 
Jörgen Westman, Sveaskog 
Erik Willén, Skogforsk 
Johanna Snell, Sveaskog 
 
Adjungerade 
Per Johansson, Biometria (via teams tom §8) 
Henrik Ålund, Biometria 
Robin Grelz, Biometria 
 
Ej närvarande rådsmedlemmar 
Örjan Vorrei, Sydved Ordförande 
Ian von Essen, Mellanskog 
Lars Hellström, Norra Skog 
Kjell Johansson, Moelven 
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§ 1. Ordförande öppnar mötet   

Ordföranden för mötet (Kristian T) förklarade mötet öppnat. 
Ordföranden erinrade om Biometrias gällande konkurrensrättsliga riktlinjer. 

§ 2. Val av justerare 

Beslut: Erik W och Christer H valdes för att justera protokollet. 

§ 3. Beslut om dagordning 

Dagordningen föredrogs av Kristian T. 
 
Beslut: Dagordningen godkändes. 
Bilaga: IT-rådsmöte agenda 2021-11-24 ver 1.0 

§ 4. Föregående mötesprotokoll 

Mötesprotokollet från 2021-09-21 föredrogs av Kristian T. 
 
Beslut: Mötesprotokollet från 2021-09-21 godkändes. 
Bilagor: Bilaga till §4 - IT-rådsmöte protokoll 2021-09-21 ver 1.0 

§ 5. Nästa möte 

Kommande mötestillfällen. 
2022-03-14 (enskilt möte via teams) 
2022-05-24 o 2022-05-25 (gem + enskilda, fysiska möten) 
2022-09-28 (enskilt möte via teams) 

2022-11-22 o 2022-11-23 (gem + enskilda, fysiska möten) 
 
Beslut: Föreslagna mötestillfällen godkändes.  

§ 6. Reflektion från det gemensamma rådsmötet  

Kommentarer/reflektioner från gårdagens gemensamma rådsmöte. 
- Det finns oklarheter runt uttalanden gällande ekonomin. Vad menas med 

”vinstmål för föreningen” och att Biometria ska ”bygga kassa”? 
Tydliggörande efterfrågades. 

- Intressant att se hur prismodellen för tjänstekatalogen kommer att se ut. 
Förslag klart under våren 2022. Viktigt att få ”rätt” prissättning och att 
prismodellen förankras med branschen innan den beslutas. 

- Bra agenda och bra diskussioner (bikupor). 
- Kan tyckas att det blir en lång väg att starta projekt. Mindre projekt borde 

kunna beslutas av andra än Biometrias ledning. 
- Bra om IT-rådet kan följa upp projektportföljen för RPT och RMR. 
- Bra upplägg av hemuppgiften (datadelning) där vi samarbetade över 

rådsgränserna. 
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- Hur får vi upp VIOL 3 på agendan för RPT o RMR? 
 
Beslut: Projektportföljen för RPT och RMR ska följas upp på kommande IT-
rådsmöten. 

§ 7. Genomgång av nomineringsprocessen samt tydliggörande av 

ordinarie ledamöter och suppleanter  

Bo E visade var information finns gällande deltagare i råd och kommittéer samt 
hur nomineringsprocessen fungerar. 
 
Nuvarande bemanning i IT-rådet. 
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Utdrag från ”Arbetsordning för råd och kommittéer”. 

 
 
Under informationen påpekades att det i praktiken även sker byten med 
ordinarie/suppleanter vid sidan av den beskrivna nomineringsrutinen. 
Önskemål om förändringar ska förankras hos Biometrias VD. 
 
Beslut: Inga beslut fattades 
Bilagor: Se Biometria.se (Biometrias råd - Biometria) 
 

§8. Programmet VIOL 3 

Per J inledde sin rapportering med att lyfta fram att programmet, hittills i år, 
levererat på tid och med kvalité, dock med ett ekonomiskt överdrag. Det 
ekonomiska överdraget kan förklaras med att programmet haft ett större beting 
än den budget som beslutades för 2021. 
 
Per J fortsatte med att berätta om status för aktuella GAP som ingår i planen för 
VIOL 3 1.0, där återstående GAP (13 st) kommer att levereras i PI 23 alternativt PI 
24. 
 

https://www.biometria.se/om-biometria/foereningsstyrning/biometrias-raad/
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I den efterföljande diskussionen framkom önskemål att det måste tydliggöras 
vilka GAP som ingår i VIOL 3 1.0 och vilka GAP som kommer att hanteras senare. 
En komplett bild efterfrågas. 
 
Även ett förtydligande gällande status på rapporterade ärenden efterfrågades. 
Exempelvis inrapporterade ärenden med status ”approve” – vad innebär det, 
kommer de med i VIOL 3 1.0 eller inte?  
 
Per j påpekade att eventuella förändringar i gällande plan VIOL 3 1.0 måste 
hanteras och kanaliseras via programmets styrgrupp. 
 
Pierre Q lyfte en fråga gällande det så kallade ”Lagerförändringsobjektet” och 
den nya tillkommande rollen i VIOL 3. Pierre Q menade att det finns många 
osäkerhetsfaktorer runt den föreslagna lösningen. 
Mötet efterfrågade ett förtydligande av lösningen gällande 
”Lagerförändringsobjektet”.  
 
Avslutningsvis informerade Per J att det är ett kundmöte i morgon kl. 14, där 
demo utförs av leveransen i PI 19. 
 
Beslut: Programmet (Per J) fick i uppdrag att ta fram en helhetsbild med fokus 
på att tydliggöra vilka GAP som ingår i VIOL 3 1.0 och vilka GAP som kommer att 
hanteras senare. Dessutom ska lösningen gällande ”Lagerförändringsobjektet” 
tydliggöras och förankras med berörda. 
 
Bilagor: Bilaga till §8 - VIOL 3 
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§ 9. Kommittéer och arbetsgrupper 

Henrik Å rapporterade från arbetet som genomförts tillsammans med 
arkitekturkommittén och grupperingarna inom integration och BI. 

 
Henrik Å informerade också att arkitekturkommittén jobbat med att tydliggöra 
samspelet mellan arkitekturkommittén och lösningsrådet inom VIOL 3-
programet. 
 

 
Henrik Å lyfte problematiken hur uppdateringar (versionshantering) av 
integrationer i produktionsmiljön ska hanteras. Frågan kommer att aktualiseras 
i kommande möten.  
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Beslut: Inga beslut fattades 
 
Bilagor: Bilaga till §9 - Rapportering kommittéer 2021-11-24 
 

§ 10. Strategiarbete 

Kristian T inledde med att gå igenom den sammanfattning som bifogades 
punkten. Även en tillbakablick från gårdagens gemensamma rådsmöte 
genomfördes. Främst en fördjupning runt ”Tjänsteerbjudande – Ett antal 
strategiska initiativ” där datadelning och IT-säkerhet lyftes fram som heta 
ämnen. Även en tillbakablick på resultatet från hemläxan genomfördes. 
 
I den efterföljande diskussionen bestämdes att ett extra IT-rådsmöte ska hållas 
den 20 december kl. 14.00 – 15.00. På mötet ska två frågor tas upp. Dels 
förutsättningar att utföra datadelning med produktionsdata (Kristian T, Erik W 
och Pierre Q tar fram mötesunderlag), dels hur vi ska ta oss an IT-
säkerhetsfrågan ur ett branschperspektiv (här ansvarar Robin G för att ta fram 
mötesunderlag).  
 
Beslut: Extra IT-rådsmöte ska hållas den 2021-12-20 kl. 14.00 -15.00. Bo E kallar 
till mötet. Datadelning med produktionsdata och IT-säkerhet är punkter på 
agendan. Kristian T och Robin G ansvarar för att mötesunderlag tas fram för 
respektive punkt. 
 
Bilagor: Bilaga till §10 - Sammanfattning strategiarbete 
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§ 11. Övriga frågor 

Produktionsdata via StanForD-filer med nya API:er (Kristian T) 
- Har frågan tagits upp av RPT? 
Kristian T meddelade att han inte fått någon återkoppling om frågan varit uppe 
på RPT-mötet. 
 
Finns det verkligen behov av flera programvaror i aktuella maskiner eller kan 
”en” programvara uppfylla behovet. Idag finns, i många fall, både 
maskintillverkans programvara och Biometrias (XC-Sender) i maskinerna. 
 
Erik W menade att frågan bereds och att det kan finnas ett värde i att rapportera 
på nästkommande möte. 
 
Beslut: Erik W återkopplar status på nästkommande möte i mars. 
Bilagor: Inga bilagor 
 

Utmaningar med Dynamics 365 (Jörgen W) 

Jörgen W påpekade att det framkommit utmaningar gällande prestanda och 
lagerhantering i plattformen Dynamics 365. 
 
Biometria (Robin G och Henrik Å) menade att både prestanda- och 
lagerhanteringsfrågan är under kontroll. Dock finns det utmaningar som måste 
lösas. 
 
Beslut: Mötet beslutade att Biometria (Robin G och Henrik Å) avrapporterar 
status i frågorna gällande prestanda och lagerhantering på nästkommande möte 
i mars. 
Bilagor: Inga bilagor 
 
Antal decimaler på mätningstransaktioner (Kristian T) 
Kristian T belyste utmaningen med att presentera resultatet från kvantitets- och 
värdeberäkningar på ett liktydigt sätt. Kristian T undrade hur övriga 
representanter hanterar problemet, för att undvika frågor och otydligheter hos 
leverantörer och andra intressenter.   
 
Bo E informerade att det går att vända sig till Monika Strömgren 
<Monika.Stromgren@biometria.se> för att få en mer fördjupad information om 
vad som ligger till grund för Biometrias beslut att hantera beräkningarna och 
antal decimaler (se beslut från Biometria nedan). 
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Beslut: Inga beslut fattades 
Bilagor: Bilaga till §11 - Avrundningsproblematik i branschen 

§ 12. Avslut 

Kristian T tackade alla för ett bra möte. Mötet avslutades. 
 
Protokollförare 
Bo Eriksson 
Bo Eriksson 
 
Justerat 
Kristian Tomeby  
Kristian Tomeby 
 
Erik Willén    Christer Hörnfeldt 
Erik Willén    Christer Hörnfeldt 
 

                   

                                  

                    

                                                                       

                                                                                         

                                                                        

                                                                    

                                                                                            
                                                                                           

 

       

                        

                                                                                                  
                                                                          

           


