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Yttrande avser Förstudie gemensamt stöd för utbildningsplanering 
 
Luleå tekniska universitet (LTU) yttrar sig härmed över Förstudie gemensamt stöd för 
utbildningsplanering och de frågor som ställdes i missivbrevet. 
 
• Är lärosätet positivt till att Ladokkonsortiet bygger en gemensam lösning för 
utbildningsplanering enligt förstudiens beskrivning? 
 
Lärosätet ställer sig positivt till att Ladokkonsortiet bygger en gemensam lösning för 
utbildningsplanering enligt förstudiens beskrivning.  
 
Lärosätet har idag ett egenutvecklat system för utbildningsplanering som fungerar väl för 
ändamålet och som användarna är mycket nöjda med. På längre sikt bedöms dock 
fördelarna med att använda ett gemensamt nationellt system, t ex av 
kostnadseffektivitetsskäl, överväga de eventuella nackdelar som kan vara en konsekvens av 
detta. Det är därför av väsentlig betydelse att just kostnadseffektiviseringar och mer hållbart 
systemstöd, som nämns i avsnitt 1.2, är centrala utgångspunkter i det fortsatta arbetet. 
 
Lärosätet vill också framföra att det är viktigt att utvecklingen av befintliga Ladok inte 
påverkas negativt till följd av utvecklandet av stöd för utbildningsplanering.  
 
• Vilken av de föreslagna finansieringsmodellerna förordar lärosätet? 
 
Utgångspunkten för beslut om utveckling måste vara att tillräckligt många lärosäten 
ansluter sig till en gemensam utbildningsplanering, så att de förväntade vinsterna med ett 
gemensamt system kan förverkligas. Givet detta så föredra lärosätet finansieringsalternativ 
1, d v s alla lärosäten finansierar lösningen.  
   
• 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) 
 
Lärosätet har, som nämnts ovan, ett idag väl fungerande system som nyligen genomgått en 
större anpassning till Ladok. Det är idag vanskligt att göra några bedömningar om när 
lärosätet ser det som aktuellt att övergå till en gemensam lösning, men det skulle 
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preliminärt vara vid en lämplig tidpunkt då Fas 2 är avslutad (d v s någon gång under 2024 
alternativt i början av 2025). Även om Luleå tekniska universitet inte ser det som möjligt 
att utgöra mållärosäte är lärosätet dock angeläget om att engagera sig i utvecklingsarbetet 
redan från start. De erfarenheter som Luleå tekniska universitet har av ett egenutvecklat 
system med hög nöjdhet bland användarna, är användbara i utvecklingsarbetet för ett nytt 
system.   
 
I detta ärende har universitetsdirektör Veronika Sundström beslutat. T f chef Analys och 
beredning, Peder Rönnbäck har föredragit. 

 


