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Yttrande över remiss från Ladokkonsortiet - Förstudie 
gemensamt stöd för Utbildningsplanering 

Sammanfattning av SLU:s synpunkter 
SLU har fått möjlighet att yttra sig över en remiss från Ladokkonsortiet rörande en 
nyttoanalys som påvisat nyttan av ett gemensamt stöd för utbildningsplanering i 
Ladok.  

SLU instämmer i remissens slutsatser och ser positivt på att Ladokkonsortiet 
bygger en gemensam lösning för utbildningsplanering enligt förstudiens 
beskrivning. 

SLU förordar vidare kostnadsmodell 1 i första hand, dvs att alla lärosäten delar på 
utvecklingskostnaden, men kan också tänka sig modell 2, dvs att alla lärosäten 
delar på kostnaden men att den årliga drift- och förvaltningskostnaden sedan 
fördelas på de lärosäten som använder lösningen efter 2026. 

Slutligen, för SLU:s del så är det av högsta prioritet att fas 1 i projektet påbörjas så 
fort som möjligt. SLU, liksom flera andra lärosäten har egna gamla system som är 
sårbara och annars behöver byggas om i väntan på Ladoks lösning.  

Allmänna synpunkter 
SLU stöder målet att utveckla ett gemensamt stöd i Ladok för utbildningsplanering 
som täcker majoriteten av lärosätenas behov för utbildningsplanering.    

SLU anser i linje med förstudien att ett gemensamt stöd för utbildningsplanering 
skapar ett mer kostnadseffektivt och över tid hållbart systemstöd för 
utbildningsplanering än dagens lösningar. Vi delar också förstudiens syn på att vi 
skapar:  
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1. En mer hållbar resurssituation där sårbarheten minskar avsevärt. Resurser 
avsätts centralt för drift, vidareutveckling, förvaltning och central support.  
(Detta är extra viktigt för mindre lärosäten som SLU där för närvarande 
sårbarheten med befintliga system är väldigt hög). 
 

2. En årlig kostnadsbesparing vad gäller förvaltning, drift och 
vidareutveckling jämfört med 2019, givet att funktionaliteten i den 
gemensamma lösningen täcker större delen av lärosätenas behov. (Enligt 
exemplet i förstudien skulle SLU betala ca 88 tkr per år f.o.m. 2021 vilket 
är en kostnadssänkning jämfört med dagens kostnader). 
 

3. En lösning för utbildningsplanering med samma tillgänglighet, 
tillförlitlighet och användargränssnitt som Ladok.   

 

Slutligen, för SLU:s del är det viktigt att vi så fort som möjligt kan byta ut vårt 
föråldrade och sårbara system så snabbt som möjligt. 

 

Beslut om detta yttrande har fattats av rektor Maria Knutson Wedel efter 
föredragning av avdelningschef Roger Pettersson och i närvaro av 
universitetsdirektör Martin Melkersson. Innehållet har utarbetats av avdelningschef 
Roger Pettersson tillsammans med byrådirektör Annica Kaljevic, projektledare 
Jonathan Bäcker samt gruppchef Anton Bergqvist Groth.  
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