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Remiss: Förstudie gemensamt stöd för utbildningsplanering
Mittuniversitetet har anmodats att yttra sig över rubricerad förstudie och avger följande
yttrande.
Ladokkonsortiets förslag har en direkt påverkan på Mittuniversitetets egenutvecklade
utbildningsdatabas Atlas. Atlas är ett verksamhetskritiskt system, vilket hanterar
utbildningsutbudet i form av kurs‐ och utbildningsplaner, utbildningstillfällen, s k
katalogtexter samt välkomstbrev. Systemet har varit i drift sedan år 2005 med löpande
underhåll och utveckling. Dess tekniska ålder närmar sig en tidpunkt då omfattande
uppgradering alternativt ett nytt egenutvecklat eller gemensamt system blir nödvändigt.
De frågor lärosätet har att ta ställning till är förslagets funktionalitet, finansiering samt
tidsplan. Förslaget har internremitterats till Mittuniversitetets representanter inom Atlas
utveckling, drift, förvaltning, användning, finansiering, studentkontakter och bevarande
(arkivering). Samtliga lärosäten har givits flera tillfällen att delta i nationella frågestunder
i Ladokkonsortiets regi. Inom Mittuniversitetet har Atlas systemansvarig, som även
ingått i konsortiets referensgrupp, genomfört en frågestund för remissinstanserna där
huvudsakligen förslagets funktionalitet diskuterats. Utöver konsortiets förslag har
Avdelningen för studieadministration (STUA) stöttat lärosätets remissinstanser med en
ekonomisk uppskattning av rimliga systemalternativ till förslaget samt en bild över Atlas
funktionalitet i förhållande till den som förslaget ger.
Mittuniversitetets remissinstanser har lämnat synpunkter och svarstiden pågick under 5
veckor. Med ett undantag visar svaren en positiv inställning till en gemensam lösning
utifrån framför allt minskad sårbarhet och ökad kostnadseffektivitet. Svaren behandlar
till övervägande del den funktionalitet som den gemensamma lösningen tillhandahåller
och i svaren ger man uttryck för nödvändigheten av viss funktionalitet, som Atlas
tillhandahåller, men som förslaget bara delvis eller inte alls hanterar. Exempelvis lyfts
säkerställande av granskningsprocessen, lärosätesspecifika attribut och inbyggnad av
antagningens behörighetsmodeller som viktiga, liksom att kunna knyta kurstillfällen till
kurspakettillfällen.
I det remissvar som ställt sig negativ till förslaget befaras bl a att standardanpassning
prioriteras före verksamhetsanpassning. Man oroas också av en ökad sårbarhet då system
som Ladok och sektorns olika utbildningsdatabaser, med klart olika funktion och
beroende, ”byggs samman”. Samma instans menar att beslutsunderlaget är för tunt och
att universitetet bör vänta med deltagande i den gemensamma lösningen.
De synpunkter som framkommit i remissvaren kommer att sammanställas av STUA och
vidareförmedlas till Ladokkonsortiets projektgrupp.
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Den kostnadsbild som finns för de alternativ, vilka Mittuniversitetet kommer att stå inför,
har diskuterats ingående av avdelningschefen för studieadministration, tillika Atlas
systemägare, förvaltningschefen samt avdelningschefen för infrastruktur. Givet att
samtliga lärosäten väljer den modell där alla lärosäten finansierar den gemensamma
lösning som Ladokkonsortiet föreslår är det alternativet också det mest kostnadseffektiva
för Mittuniversitetet jämfört med att uppgradera Atlas alternativt utveckla ett nytt eget
system. Detta är även det mest kostnadseffektiva alternativet med hänsyn till lokala
utvecklingskostnader som tillkommer för funktionalitet vilken inte hanteras i förslaget.
Ladokkonsortiet önskar att lärosätet besvarar tre frågor, vilka bifogats remissen.
Mittuniversitetets förvaltningschef och avdelningschefen för studieadministration svarar
nedan gemensamt utifrån en samlad bild av remissvar och frågestunder. Svaren har
också beaktat universitetets Måldokument för IT‐verksamheten (MIUN 2017/1555) vari
fastställs att standardlösningar ska användas i största möjliga mån och att extern
utveckling, förvaltning och drift alltid ska övervägas utifrån nytta, kvalitet, säkerhet och
kostnad.
De frågor Ladokkonsortiet önskar att Mittuniversitetet besvarar – och som lärosätet
besvarar nedan – är:





Är lärosätet positivt till att Ladokkonsortiet bygger en gemensam lösning för
utbildningsplanering enligt förstudiens beskrivning?
Svar: Ja.
Vilken av de föreslagna finansieringsmodellerna förordar lärosätet?
Svar: Den modell där alla lärosäten finansierar den gemensamma 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)
Svar: År 2023/24 är en realistisk tidpunkt med hänsyn till avveckling av
universitetets nuvarande utbildningsdatabas respektive lokal utveckling av den
funktionalitet som den gemensamma lösningen inte hanterar.

Mittuniversitetets svar på Ladokkonsortiets frågor är vägledande för det beslut som tas
på Ladokstämman 2020 under förutsättning att inte ny information tillförs förslaget som
föranleder ett ändrat ställningstagande.
Föredragande och beslut
Beslut i detta ärende har fattats av rektor Anders Fällström efter föredragning av chef
Agneta Sundvisson, avdelningen för studieadministration. Närvarande vid den slutliga
behandlingen av ärendet har prorektor Håkan Wiklund, förvaltningschef Lotten Glans,
samordnare Anna Haeggström och studentrepresentanter Hilda Månsson och Rebecka
Mc Neill varit.
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