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

IT-rådsmöte 

 
Datum: 2021-05-19 
 
Plats: Teamsmöte 
 

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

Ordföranden (Örjan V) förklarade mötet öppnat. 
Ordföranden erinrade om Biometrias gällande konkurrensrättsliga riktlinjer. 

§ 2. Val av justerare 

Beslut: Christer H och Kjell J valdes för att justera protokollet. 

§ 3. Beslut om dagordning 

Dagordningen föredrogs av Örjan V. 
 
Beslut: Dagordningen godkändes. 
Bilaga: IT-rådsmöte agenda 2021-05-19 ver 1.0 

§ 4. Föregående mötesprotokoll 

Mötesprotokollet från 2021-02-11 föredrogs av Örjan V. 
 
Kommentarer:  
Det tydliggjordes att den framtagna planen för VIOL 3 1.0 kommer att detaljeras så att det 
tydligt framgår vad som kommer att levereras och vad som inte kommer att levereras i 
VIOL 3 1.0. Viktigt att planen finns på rätt detaljnivå så att företagen kan använda den i 
sina egna planarbeten. Biometria informerade att det pågår ett arbete som ska kunna 
leverera en första, mer detaljerad, plan under nästa vecka. Se även under punkten övriga 
frågor.   
 
I samband med punkten gällande uppstart av ny BI-kommitté påpekade Per J att det idag 
finns 36 olika grupperingar, externt och internt inom Biometria. Det är grupperingar, 
såsom råd, kommittéer, styrgrupp, styrelse med flera. Per menade att Programledningen 
har ett tidskrävande arbete att hålla samtliga grupperingar informerade. Viktigt att det 
finns ett tydligt syfte för eventuell start av nya grupperingar. Det framkom också att det 
måste skiljas på Biometrias respektive programmets intresse/gränssnitt till aktuella 
grupperingar. 
 
Beslut: Med ovanstående kommentar godkändes mötesprotokollet från 2021-02-11. 
Bilagor: Bilaga till §4 - IT-rådsmöte protokoll 2021-02-11 ver 1.0 

§ 5. Nästa möte 

Kommande mötestillfällen (via Teams eller fysiska möten). 
2021-09-21 
2021-11-23 o 2021-11-24 (gemensamma och enskilda möten) 
 
Beslut: Örjan V menade att höstens möten förhoppnings kan vara fysiska. Johanna S fick i 
uppdrag att till mötet i september (21/9) boka mötesrum i Sveaskogs lokaler (Torsgatan 
4, Stockholm). Det ska även finnas möjlighet att delta via teams. 
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§ 6. Datadelning  

Örjan V beskrev kort en bakgrund till punkten där han informerade att rådsordförandena 
deltagit i ett möte där det diskuterats möjligheten till datadelning i branschen. Respektive 
rådsordförande har i sitt företag diskuterat frågeställningarna. Örjan V presenterade 
resultatet från Sydved. 
 
Sammanfattning utifrån Sydveds genomgång av frågeställningarna. 

- Generellt är Sydved öppna för datadelning 
- Diskussionen hade förenklats om vi utgått från explicita dataset 
- Hade varit bra om vi kunde etablera en gemensam syn i branschen kring ”varför”-

frågan – skogsbranschens internationella konkurrenskraft. 
- Ta fram fler exempel på vilka tjänster som kan skapas/har skaptas som 

konsekvens av datadelning. 
- Tydliggöra användarnivåer. Vissa data kan tillgängliggöras till olika nivåer, 

samtliga, bransch, svensk skogsnäring, affärspartners, leverantörer etc. 
- Beakta juridiska begränsningar. 
- Är vi räddare för att förlora egen konkurrenskraft än vad vi är villiga att 

”maximera” systemet? 
- Nya konkurrensmedel finns att finna i data, såsom hållbarhetsindex. 

 
De frågeställningar som diskuterats inom respetive företag (Sydved, Sveaskog och SCA). 

1. Datadelning av branschgemensamma VIOL-data 
2. Datadelning av ”egen”/”min” data 
3. Datadelning av branschgemensam anonymiserad data 
4. Datadelnig till leverantörer 
5. Datadelning till universitet och forsknigsinstitut 
6. Datadelning via/från Hackathons 
7. Datadelning av virkespriser 
 

I den efterföljande diskussionen bestämdes att frågeställningarna ska läggas ut till IT-
rådets medlemmar. Återkoppling från respektive medlem (företag) genomförs på mötet i 
september. 
 
Beslut: 
Örjan, tillsammans med representanter från Biometria, sammanställer ett material som 
läggs ut/skickas ut till IT-rådsmedlemmarna. Återkoppling från respektive medlem 
(företag) genomförs på mötet i september. 
Erik W fick i uppdrag att kontrollera hur Finland hanterat frågeställningen gällande 
datadelning. Återkoppling på mötet i september. 
 
Bilagor: 
Bilaga till §6 – Datadelning 
Bilaga till §6 - Hemuppgift datadelning 
Kommentar gällande bilaga. 
Bilagorna ska ses som ett underlag och input till rådsmedlemmarnas uppdrag/hemuppgift. 
Det kommer att hållas ett möte den 8/6, där bland andra rådsordförandena deltar. Mötet 
kommer att göra en gemensam slutpaketering av det som hittills diskuterats kring 
datadelning. Mötet kommer också att titta på ett förslag på ett lämpligt nästa steg för att 
fortsätta driva frågan. 
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§7. Biometria strategi - Fördjupning från det gemensamma mötet 

Robin G återkopplade från gårdagens gemensamma rådsmöte och introducerade den 
fördjupningsövning som sen genomfördes i respektive grupp (3 grupper). 
 
Örjan V sammanfattade kort resultatet från gruppernas arbete. 

- VIOL 3 är det område som har högsta prioritet i IT-rådets arbete. 
- Det finns ett stort behov av att hitta en lösning till parallell utveckling (under 

perioden för ”frysning”). Dock finns det, i nuläget, inget svar på hur det ska lösas. 
Det underströks också vikten av att enbart behöva utveckla funktionalitet en gång 
och inte behöva utveckla funktionalitet dubbelt, dvs både i VIOL 2 och sedan i VIOL 
3. 

- Önskemål att förstärka samarbetet med Labs. 
- Det finns ett behov av att stärka samverkan med övriga råd. 

 
Kommentar 
Under gruppredovisningen framkom ett önskemål om att kunna få ta del av den 
slutredovisning som Biometria Labs ska genomföra gällande etablering av 
branschgemensamt datalabb (”Vinnova – projektet”). 
I kontakt med Tanja Keisu från Labs efter dagens IT-rådsmöte bekräftas att slutredovisning 
till projektgrupp och styrgrupp kommer att äga rum torsdag den 24 juni 2021. Tanja har 
tagit på sig att spela in dragningen, men erbjuder också en separat kortare dragning för IT-
rådet, om så önskas. 
 
Beslut: Örjan, tillsammans med representanter från Biometria, fick i uppdrag att 
sammanställa resultatet från grupperna och distribuera till IT-rådsmedlemmarna. Nytt 
möte kommer att hållas 2021-06-15 kl. 9.00 – 10.30, då fördjupningsarbetet fortsätter. Bo 
E skickar mötesbokning. 
 
Bilagor: 
Bilaga till §7 - Gruppdiskussion IT-rådet 2021-05-19 (grupp 1) 
Bilaga till §7 - Gruppdiskussion IT-rådet 2021-05-19 (grupp 2) 
Bilaga till §7 - Gruppdiskussion IT-rådet 2021-05-19 (grupp 3) 
 

§ 8. Kommittéer 

Henrik Å presenterade status för arbetet i respektive kommitté. Ted Danielsson och 
Monica Nilsson, båda från Biometria, var inbjudna för att hålla en dragning kring strategi 
och målbild inom BI-området. Tyvärr hade båda förhinder att delta denna gång.  
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Arkitekturkommittén 

 
 
 
 
Integrationskommittén 

 
Henrik Å förtydligande att fokus i arbetet har varit på punkt 14 - Hantering och styrning av 
ansvar för processering av affärsdokument via BusinessAcknowledgement. 
 
IT-rådet påpekade att det är viktigt att de informeras om beslut som kan få påverkan på 
deras (företagens) egna lösningar. 
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Nästa träff i Integrationskommittén hålls på fredag 2021-05-21. Kommittén håller möten 
med ca 5 veckors mellanrum.  
 
Kontraktskedja IN 
IT-rådet informerades om att beslut är fattat gällande avveckling/borttag av integrationen 
Kontraktskedja IN. Se bifogat beslutsunderlag. 
 
BI-kommittén 

• Bokning för första träff skickad. Går av stapeln 2021-05-26. 
• Fokus för BI-kommittén kommer vara 

o Strukturerad genomgång av de mer generella gap och brister som uttryckts 
av kunderna, kopplat till BI och som uttryckts som hindrande kopplat till 
VIOL 3 1.0. 

o Påbörja arbetet med målbild och innehåll inom BI, efter VIOL 3 1.0. 
 
Beslut: IT-rådet biföll beslutet att avveckla/ta bort integrationen Kontraktskedja IN 
 
Bilagor: 
Bilaga till §8 - Beslutsunderlag - Borttag kontraktskedja IN 
Bilaga till §8 - Rapportering kommittéer 2021-05-19 

§9. Formatändring av redovisningsnummer 

Robin G informerade gällande kommande formatändring av redovisningsnummer.  
 
Utdrag ur bilagan: 
Biometria genomför anpassningar av IT-stödet för att säkerställa funktionalitet och fortsatt 
drift av Viol 2 som innebär att mätningar som innehåller kvantiteter för skotarrapportering 
och skördarrapportering kommer att tilldelas alfanumeriska redovisningsnummer. 
Förändringarna börjar tillämpas från Release 2022.1 i mars 2022 och då tilldelas 
produktionsrapporteringen alfanumeriska redovisningsnummer. Ändringen kommer att 
göras för alla som produktionsrapporterar utan några avsteg. Ersättningsgrundande 
skördarmätningar och den webbaserade tjänsten RAPP kommer även fortsättningsvis få 
numeriska redovisningsnummer och berörs inte. 
 
Konsekvens av formatändringen är att företagen måste anpassa de system och 
tjänster som tar emot produktionsinformation från Biometria så att de klarar av att 
ta emot redovisningsnummer med alfanumeriska tecken. Biometria kommer att sätta 
upp möjlighet att testa den kommande förändringen i en kundtestmiljö som tillgängliggörs i 
Release 2021.3 som produktionssätts 2021-09-12. 
 
Beslut: Inget beslut fattades. 
 
Bilagor: Bilaga till §9 - Ändring format RNR 

§ 10. Övriga frågor 

Nomineringar till IT-rådet (Bo E) 
Aktuella nomineringar presenterades för mötet. Nomineringarna anses gälla from mötet i 
september. 
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Beslut: Respektive rådsmedlem ser över listan och återkopplar eventuella 
kompletteringar/ändringar till Örjan V. Dokumentet innehållande nomineringarna läggs 
upp på teams. 
 
Bilagor: Bilaga till §10 - Nomineringar råd och kommittéer 
 
Ny programorganisation och plan VIOL 3 1.0 (Per J) 
Som konstaterades under punkten gällande genomgång av föregående protokoll kommer 
en första, mer detaljerad plan, att kunna publiceras under nästa vecka. 
 
Per J redogjorde för de förändringar som genomförts i den nya programorganisationen, 
efter överlämnandet från förre programchefen Håkan Larsson. En förändring som Per J 
lyfte fram är att färre personer rapporterar direkt till programchefen (Per J).  

 
 
 
 
Produktionsdata via StanForD-filer med nya API:er (Kristian T) 
Kristian T informerade att Södra har träffat en maskintillverkare (Komatsu), vilka påpekar 
att de föredrar att nyttja enbart egen utrustning och egna applikationer i 
skogsmaskinerna. Det innebär att produktionsdata kommer att kunna skickas från 
skogsmaskinerna via maskintillverkarnas backend-system. Det kräver i sådana fall, bland 
annat, stöd av nya API:er. Kommer Biometria att stödja denna lösning? 
 
Frågan tas även upp på dagens RPT-möte     

§ 11. Avslut 
Örjan V tackade för mötet och påminde om det extrainsatta IT-rådsmötet tisdag den 15 
juni 2021. Mötet avslutades. 
 
Protokollförare 
Bo Eriksson 
Bo Eriksson 
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Justerat 
Örjan Vorrei  
Örjan Vorrei 
 
Christer Hörnfeldt   Kjell Johansson 
Christer Hörnfeldt   Kjell Johansson 

 


