
Är vi för en gemensam lösning för utbildningsplanering? 
Ja 
Kursinfo är redan en gemensam lösning som fungerar väl. Vi har nog inga speciella behov, och 
de behov vi har är samma som andra lärosätena. Förstudien fångar också upp de viktiga behov 
via har och är tydlig i avgränsningar. En gemensam lösning med fler medlemmar borde bli 
billigare och bättre, erfarenheter och processer mellan lärosäten skull bli bättre om vi 
använder samma system osv. 
  
Är Ladokkonsortiet rätt organisation att bygga den utifrån förstudiens beskrivning? 
Ja 
Att Ladokkonsortiet får hand om ytterligare en länk i kedjan kommer säker att innebära att 
utvecklingen inom utbildningsplanering och Ladok går jämna steg istället för som nu där de kan 
vara osynkade. Det kan finnas saker som förstudien inte ger svar på men Ladokkonsortiet 
process under utvecklingen borde fånga upp det och prioritera precis som de gjorde med Ladok. 
  
• Vilken av de föreslagna finansieringsmodellerna förordar lärosätet? 
Alla lärosäten finansierar lösningen. 
Vi ser en gemensam finansiering som bättre. Då finns pengar för vidareutveckling direkt och inte 
beroende lärosäten väljer att gå in. En sådan finansiering skulle också innebära incitament att 
det faktiskt blir gemensam lösning så att inte lärosäten gör egna lokala lösningar för specifika 
problem utan att de utvecklas i systemet framåt.  
 
• 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) 
Går inte att svara på. För oss beror det på hur andra Kursinfo lärosäten agera och hur kostnaden 
för Kursinfo ser ut. Kursinfo fungerar bra för oss som den är nu så Ladoks lösning behöver vara 
minst lika bra för att vi ska vilja gå över. Men när den väl uppnår den eller samma nivå kan vi 
tänka oss att de går snabbt för oss att skifta. En bästa gissning är 2023.  
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