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Dnr: C 2020-0241 Ladokkonsortiet: Förstudien Gemensamt stöd för utbildningsplanering, 2020-04-03 
 

Till Ladokkonsortiet 

 
Förstudie gemensamt stöd för 
Utbildningsplanering – Chalmers remissvar 
 
Chalmers har tagit del av Ladokkonsortiets förstudie angående gemensamt stöd för 
Utbildningsplanering och lämnar följande remissvar. 

1 Bakgrund och frågeställning 
På Ladokstämman 2020-05-28 ska beslut fattas om Ladokkonsortiet ska bygga en gemensam lösning 
för utbildningsplanering.  
 
De frågor Ladokkonsortiet önskar att lärosätet besvarar i remissen är:  
 

A. Är lärosätet positivt till att Ladokkonsortiet bygger en gemensam lösning för 
utbildningsplanering enligt förstudiens beskrivning?  

B. Vilken av de föreslagna finansieringsmodellerna förordar lärosätet?  
C. Givet den beskrivna tidplanen och lösningens omfattning, när tror lärosätet att det kan vara 

aktuellt att börja använda den gemensamma lösningen? (frågan är frivillig att besvara)  
 
Det finns två föreslagna modeller för att finansiera den gemensamma lösningen på fråga B: 
 

1. Alla lärosäten finansierar lösningen 
2. Alla lärosäten delar på utvecklingskostnaden. Den årliga drift- och förvaltningskostnaden 

fördelas på de lärosäten som använder lösningen. 
 
Remisstiden är 10 februari till och med 3 april 2020.   

2 Chalmers remissvar 

A. Chalmers är positivt till att Ladokkonsortiet bygger en gemensam lösning. 
B. Chalmers förordar en finansieringsmodell som innebär att alla delar på både 

utvecklingskostnad och förvaltningskostnad i enlighet med modell 1. 
C. Chalmers uppskattar att man kommer börja använda den gemensamma lösningen så snart 

den innehåller den funktionalitet som man behöver, troligtvis år 2023. 
 
2.1 Beredning 
Projektet stöd för utbildningsadministration har hanterat remissen och mottagit synpunkter ur 
verksamhetsperspektiv och ITA-perspektiv. Remissvar har stämts av inom Chalmers med 
avdelningschef för Student- och utbildningsavdelning, styrgrupp för Projektet stöd för 
utbildningsadministration, vicerektor för utbildning och livslångt lärande, chef för verksamhetsstödet 
samt med Studentkårens utbildningsenhet.  
 
2.2 Underlag till remissvar 
Underlag till remissvar skickas inte med till Ladokkonsortiet. Underlag till remissvar har sammanställts 
och diarieförs på Chalmers i ärende C 2020-0241.  
 
 


