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 Ärende Beslut eller annan åtgärd 

0 Formalia   

Föregående protokoll 

Justerare  

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

Dagordningen fastställdes. 

Adjungering, inte aktuellt detta möte. 

Till justeringsperson utsågs Joakim Nejdeby 

1 Presentation av läget HPL drog en sammanfattning av det dokument som skickats ut 

till styrgruppen, ”Projektstatus 2015-10-19”, med hjälp av 

presentationen ”Styrgrupp_20151019_extra.pptx”. Båda 

dokumenten finns i Projectplace. 

2 PL bedömning Ladok3’s omfattning idag är att Leverera ett L3 som möjliggör 

för alla lärosäten att produktionssätta L3 och stänga L2. 

De problemoråden som identifierats är: 

• Projektet klarar troligen inte uppsatta mål inom given 

ram enligt de prognoser vi gjort. 

• Problem: 

• Otydlighet i vad som krävs av L3. 

• När är vi tillräckligt klara för alla 37 lärosäten? 

• Svårt att jämföra L2 vs L3. 

• Rädsla att inte täcka alla behov. 

• Komplexitet i krav. 

• Registervård. 

• Batchar. 

3 PL redovisning av alternativ Det finns fem identifierade alternativ: 

1. Ändra omfattning på projektets åtagande. 

2. Genomför en rekonstruktion av projektet. 

3. Tvångshalvera backloggen. 

4. Avsluta L3 och refaktorisera L2. 

5. Tillför resurser i form av ekonomi och tid. 

 

I den efterföljande diskussionen betonades: 

 att vi idag ser svårigheter att klara projektet inom de 

beslutade resursramarna 

 att projektet kan leverera ett LADOK3 

 att projektet behöver stöd för att precisera målet, en 

tydlighet i vad som förväntas av LADOK3 

 fördelarna med att fokusera på ett lärosäte sa att 

projektet får en mer konkret och avgränsad målbild 

vilket ger  
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- en riktad effektkartläggning  

- en möjlighet att jämföra lärosätets behov mot våra 

idag identifierade krav. 

- en möjlighet till tidig produktionssättning på utvalda 

lärosäten 

 vikten av att få en total kostnadsbild av projektet och 

detta kvalitetssäkras 

 att en eventuell begäran om extra resurser ska ske först 

efter att ovanstående klargjorts samt att en version av 

LADOK3 testats och att kvitto erhållits på att projektet 

kan leverera 

 att en extern granskning rätt utförd dels skulle stötta 

projektet dels bringa klarhet i riktigheten i de beslut som 

fattats så här långt 

 vikten av att tidsplanen revideras och kommuniceras med 

lärosätena mht det implementeringsarbete som pågår på samtliga 

lärosäten 

4 Styrgruppens beslut Styrgruppen beslutade att: 

 uppdra till HPL att till nästa styrgruppsmöte närmare 

utveckla alternativ 1, 3 o 5, var och en för sig samt i 

kombination samt att i övrigt ytterligare konkretisera 

behov av åtgärder utifrån ovanstående sammanfattande 

beskrivning av diskussionen även innefattande ett 

förslag på en reviderad tidplan (en continous delivery 

plan)  

 förslag till åtgärder inför styrgruppens sammanträde den 

6 november ska skickas ut till styrgruppen senast den 30 

oktober 

 direkt efter att protokollet justerats informera styrelsens 

ordförande om styrgruppens ställningstagande 

 hos styrelsen begära en revision av projektet 

 uppdra till HPL att vidare undersöka intresset hos ett 

lämpligt lärosäte (ett universitet med flera fakulteter) att 

ta emot tidiga leveranser. 

5 Övrigt Inga övriga frågor anmäldes 

6 Kommande möten Fredag 6 november fysiskt möte 09-14 på Wallingatan 2 

Tisdag 8 december fysiskt möte 08:30-12:30 på Wallingatan 2 

7 Mötet avslutas Ordförande avslutar mötet 

 Vid protokollet: 

 
Lotta Bringlöf Pedersen 

Justeras: 

 
Staffan Sarbäck 

 

Justeras: 

 

Joakim Nejdeby 
 


