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Till Ladokkonsortiet

Beslut om remissvar från Linköpings universitet
avseende Förstudie gemensamt stöd för
utbildningsplanering
Beslut
Linköpings universitet (LiU) beslutar att svara följande på de tre frågor som
Ladokkonsortiet har ställt till lärosätena med anledning av remissen kring
Förstudie gemensamt stöd för utbildningsplanering:

Fråga: Är lärosätet positivt till att Ladokkonsortiet bygger en gemensam lösning
för utbildningsplanering enligt förstudiens beskrivning?
Svar: LiU är positiv till att Ladokkonsortiet bygger en gemensam lösning för
utbildningsplanering enligt förstudien.

Fråga: Vilken av de föreslagna finansieringsmodellerna förordar lärosätet?
Svar: LiU förordar att alla lärosäten finansierar lösningen, såväl utveckling som
framtida drift, d.v.s. förslaget enligt 7.3.1 i förstudien.

Fråga: 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)
Svar: LiU bedömer att det skulle kunna vara aktuellt att gå in i den gemensamma
lösningen tidigast våren 2024, men troligen först våren 2025. Systemets
mognadsnivå och innehåll av för verksamheten nödvändiga funktioner kan komma
att påverka tidplanen för LiU.

Ärendet
Ladokkonsortiet har skickat ut en remiss till lärosätena avseende en förstudie som
genomförts rörande utveckling av ett gemensamt stöd för utbildningsplanering i
Ladok (motsvarande LiU:s utbildningsdatabas Bilda). Inom ramen för förstudien
har även genomförts en nyttoanalys som påvisat nyttan av ett gemensamt stöd för
utbildningsplanering i Ladok, givet att funktionaliteten täcker större delen av
lärosätenas behov. Målet med den gemensamma lösningen är att skapa ett mer
kostnadseffektivt och över tid hållbart systemstöd än dagens lösningar. För att ta
ställning till om den gemensamma lösningen ska byggas i Ladok har en förstudie
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genomförts som beskriver innehållet i lösningen, vilka kostnader lösningen innebär,
en tidplan och utrullningsstrategi samt hur lösningen ska finansieras.
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:
• Är lärosätet positivt till att Ladokkonsortiet bygger en gemensam lösning för
utbildningsplanering enligt förstudiens beskrivning?
• Vilken av de föreslagna finansieringsmodellerna förordar lärosätet?
• 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)
I förstudien ges en bakgrund till behovet samt en historisk beskrivning av vägen
framåt till den genomförda förstudien, inklusive effekter av ett gemensamt stöd för
utbildningsplanering.
"Majoriteten av lärosätena i Sverige använder en utbildningsdatabas för
utbildningsplanering. En utbildningsdatabas fungerar som ett försystem till Ladok
och innehåller i regel processtöd och funktionalitet för att skapa och
versionshantera utbildnings- och kursplaner och kan även innehålla
marknadsföringsinformation till kringliggande system. Några lärosäten har gått
ihop och tillsammans tagit fram ett egenutvecklat systemstöd och sköter
vidareutveckling, drift och support tillsammans. Andra lärosäten har utvecklat helt
egna lösningar. Ett antal lärosäten sköter sin utbildningsplanering utan systemstöd.
Som en del i arbetet med Ladokkonsortiets strategi 2019-2024 deltog
studieadministrativa chefer, IT-chefer och planeringschefer på ett möte i november
2018. Där fanns en enighet att Ladokkonsortiet skulle utreda eventuell nytta med en
gemensam utbildningsdatabas. I strategin fastställdes sedan att Ladokkonsortiet
ska utveckla funktionalitet för lärosätenas behov av utbildningsplanering och ge
möjlighet att ersätta de lokala utbildningsdatabaserna, om nyttoanalysen som
genomfördes under 2019 visar på sektorsnytta.
Den genomförda nyttoanalysen resulterade i en rekommendation att bygga ett
gemensamt stöd för utbildningsplanering i Ladok, givet att funktionaliteten i den
gemensamma lösningen täcker större delen av lärosätenas behov. Ett gemensamt
stöd för utbildningsplanering skapar ett mer kostnadseffektivt och över tid hållbart
systemstöd för utbildningsplanering än dagens lösningar. I nyttoanalysen
utvärderades även alternativen att bygga en ny lösning utanför Ladok samt att
anpassa en befintlig lösning så att den fungerar för 37 lärosäten.
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Flera lärosäten har uttryckt behov att så snart som möjligt få svar om en gemensam
lösning ska byggas eller ej då de behöver byta ut nuvarande lösningar inom en snar
framtid. Därav önskemålet att på Ladokstämman våren 2020 ta ställning till vägen
framåt.
För att ta ställning till om ett gemensamt stöd för utbildningsplanering ska byggas i
Ladok behöver det finnas en gemensam förståelse för innehållet i den tänkta
lösningen, vilka kostnader det skulle innebära, samt hur finansieringen bäst skulle
kunna ske. Beroende på omfattningen av den gemensamma lösningen kan det
finnas olika behov av kompletterande lokala systemstöd vilket varje lärosäte
behöver utvärdera. Respektive lärosäte kommer eventuellt också att behöva lagra
den utbildningsinformation som behöver vara tillgänglig lokalt för att stödja online
sökningar på lärosätets webb. Hur en gemensam lösning ska finansieras behöver
fastställas så att det tydligt framgår hur kostnaderna ska fördelas. Dagens Ladok
finansieras av alla Ladokkonsortiets medlemmar utifrån andelen registrerade
studenter på grund-, avancerad- och forskarnivå.
Nuvarande lösningar på lärosätena kallas för utbildningsdatabaser. Vi har valt att
ersätta detta begrepp med stöd för utbildningsplanering då den framtida lösningen
är mer än en databas, den innehåller också stöd för att hantera processen kring
utbildningsplanering. Med utbildningsplanering avses de arbetsprocesser som
syftar till att ta fram lärosätets utbildning och utbildningstillfällen samt styrande
dokument, till exempel kursplaner."1
Utveckling, drift och förvaltning av Ladok finansieras idag av samtliga
partslärosäten i Ladokkonsortiet. Kostnaden fördelas på partslärosätena utifrån
andelen registrerade studenter på grund-, avancerad- och forskarnivå. I dagens
lösning är alla partslärosäten med och betalar för den funktionalitet som utvecklas,
även om inte alla lärosäten använder alla delar av systemet. En finansieringsmodell
för ett gemensamt stöd för utbildningsplanering behöver fastställas avseende
engångssumman för utveckling samt de årliga förvaltnings- och driftskostnaderna.
Utvecklingskostnaden beräknas till ca 40 miljoner kronor och utvecklingen
planeras, vid positivt besked på vårstämman, att starta 2021. Utvecklingen planeras
pågå till sommaren 2023 då systemet ska vara tillräckligt bra för att ett stort
lärosäte ska kunna gå in i den nya lösningen.

1 Ladokkonsortiet: "Förstudie gemensamt stöd för
Utbildningsplanering", 2020-02-10
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Den årliga kostnaden för utveckling, förvaltning och drift under åren 2021-2026
beräknas till ca 7 miljoner kronor per år. Från 2027 beräknas den framtida
driftskostnaden, inklusive fortsatt vidareutveckling, för systemet till ca 7 miljoner
kronor.
Det finns två föreslagna modeller för att finansiera den gemensamma lösningen:
1. Alla lärosäten finansierar lösningen
2. Alla lärosäten delar på utvecklingskostnaden. Den årliga drift- och
förvaltningskostnaden fördelas på de lärosäten som använder lösningen.
I båda förslagen fördelas utvecklingskostnaden om ca 40 miljoner kronor ut på
samtliga lärosäten enligt den överenskomna fördelningsnyckeln. För LiU:s del
innebär det en årlig kostnad år 2021-2026 om ca 370 ooo kronor per år.
I alternativ 1 fördelas även den framtida drift- och förvaltningskostnaden om ca 7
miljoner kronor per år ut på samtliga lärosäten enligt den överenskomna
fördelningsnyckeln. För LiU:s del innebär det en årlig kostnad år 2027 och framåt
om ca 370 ooo tusen kronor per år.
I alternativ 2 fördelas däremot den framtida drift- och förvaltningskostnaden om ca
7 miljoner kronor per år endast ut på de som använder det gemensamma stödet för
utbildningsplanering.

Skäl till beslut
LiU:s utbildningsdatabas Bilda förvaltas inom ramen för Systemägarstyrelsen
(SÄG). I SÄG ingår studieadministrativa chefen, IT-direktören, de fyra
kanslicheferna, en sekreterare (Tor Fridell), samt en studentrepresentant per
studentkår.
Den 26 februari 2020 diskuterade SÄG förstudien, finansieringsförslagen samt de
tre frågor som Ladokkonsortiet önskade svar på i remissen. Tor Fridell, tillika
systemförvaltare för LiU-objektet Ladok-Bilda-Exam, föredrog förstudien och
redogjorde även för hur han ser att ett gemensamt stöd för utbildningsplanering
skulle påverka LiU. Enligt Tors bedömning skulle systemet långsiktigt stöda de
funktioner LiU efterfrågar och har behov av. Initialt vid sommaren 2023 kanske
systemet inte fullt ut stöder alla delar som LiU behöver, men då fortsatt
vidareutveckling sker även efter sommaren 2023, byggs stöd/funktioner
kontinuerligt ut.
SÄG noterar också att vid en övergång till ett gemensamt stöd för
utbildningsplanering kommer LiU även fortsatt behöva en egen lösning fört ex
studieinfosidorna (det som ibland benämns Bilda på webb).
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Under 2019-2020 har den årliga förvaltningskostnaden för Bilda + Bilda på webb
varit ca 4,2 miljoner kronor per år. Av dessa kostnader berör Bilda på webb
uppskattningsvis drygt en miljon kronor per år.
SÄG:s bedömning är:
• Att LiU ska ställa sig positiv till att Ladokkonsortiet bygger en gemensam
lösning för utbildningsplanering enligt förstudien.
• Att LiU ska förorda att alla lärosäten finansierar lösningen, såväl utveckling
som framtida drift, d.v.s. alternativ 1 ovan (förslaget enligt 7.3.1 i förstudien)
• Att LiU ser att det skulle kunna vara aktuellt att gå in i den gemensamma
lösningen tidigast 2024-2025, med start mitten av vårterminen.
Det har även varit möjligt för respektive fakultet, IT-avdelningen samt
Studentavdelningen att inkomma med egna delyttranden på remissen, i händelse av
att de har velat lyfta fram ytterligare aspekter utöver det som SÄG diskuterade den
26 februari. Förutom IT-avdelningen har samtliga inkommit med delyttranden
enligt följande:
• Medicinska fakulteten och Utbildningsvetenskap ställer sig bakom SÄG:s
rekommendation.
• Filosofiska fakulteten ställer sig bakom SÄG:s rekommendation med
tillägget att de önskar att LiU går in i den gemensamma lösningen tidigast
2025.

•

•
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Tekniska fakulteten ställer sig bakom SÄG:s rekommendation men med
tillägget att de vill lyfta fram att i samband med övergången till Bilda
tappade de funktionalitet som fanns i den tidigare KDB och att de därför är
oroliga att en övergång till ett nytt nationellt system skulle innebära
ytterligare försämringar. De framför att det är nödvändigt att en eventuell
övergång på LiU från Bilda till Ladok nogsamt utreds och att det finns en
förståelse för att ett försystem till Ladok måste uppnått en hög mognadsnivå
och innehålla nödvändiga funktioner för att de ska kunna släppa
Bildasystemet.
Studentavdelningen ställer sig bakom SÄG:s rekommendation med tillägget
att de ser stora fördelar med en gemensam utbildningsdatabas. Ur
systemperspektiv finns påtagliga vinster både vad gäller kvaliteten på
arbetet med utbildningsplanering och vad gäller resursförbrukning för
systemförvaltning.
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Handläggningen av beslutet
Beslut i detta ärende har fattats vid rektors beslutsmöte i närvaro av
universitetsdirektören Kent Waltersson, studeranderepresentanten Elin Fägerstam
och rektors sekreterare Maria Fält, den sistnämnda som föredragande. Beslutet är
berett av studieadministrativ chef Robert Ericsson som deltar via länk.
I beredningen av beslutet har Systemägarstyrelsen deltagit. Delyttranden har
inkommit från de tre fakulteterna och området för utbildningsvetenskap samt
Studentavdelningen.

Helen Dannetun

r~
Maria Fält

Kopia till:
Universitetsledningen
Dekanerna
Fakulteterna
Kanslicheferna
UDL
Systemägarstyrelsen
Studentkårerna
Internrevisionen
De lokala fackliga organisationerna
LiU-nytt
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