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1. Inledning

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet. 

2. Mötesformalia

Dagordningen fastställdes. 

Till justeringsperson föreslogs och beslutades Maria Thuveson. 

Kommittén godkände protokollet från 2 december, och lade detta till 

handlingarna. 

3. Stående rapporteringspunkter

3.1. Föreståndaren har ordet 

Vi fortsätter att följa Vetenskapsrådets riktlinjer (som följer riktlinjer från FHM) 

vilket innebär att de allra flesta av våra medarbetare har fortsatt att jobba hemifrån 

åtminstone fram till sommaren.  

3.2. Ekonomisk rapport 

Fredrik Gunnarsson har slutat på VR, så Börje Josefsson presenterade resultatet 

för helåret 2020; 

Omsättningen under året ökade mer än budgeterat. Den största orsaken till detta 

är relaterat till aktiviteter orsakade av Covid-19-pandemin i och med Sunets 

uppdrag att tillhandahålla nät och tjänster till universitet och högskolor. Delvis 

kompenserades de ökade kostnaderna av en tillfällig anslagsökning med 10 

MSEK, men inte fullt ut. 

Även bidragsintäkterna har ökat under året tack vare intäkter/avgifter från olika 

överenskommelser, projekt och samarbeten som Sunet/Vetenskapsrådet har och 

deltar i. 

Ökningen av systemkostnaderna beror till största delen på ökade kostnader för 

tjänster i och med Covid-19, samt nya externa uppdrag. 
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Utfall 2020 Budget Utfall 2019 % 

Ingående balans 9 639 9 639 10 362 

Avgifter 195 329 187 718 182 329 104% 

Intäkt av anslag 59 206 49 183 49 346 120% 

Intäkter av bidrag 18 156 13 316 6 143 136% 

SUMMA INTÄKTER 272 691 250 217 237 818 109% 

Personal 45 962 37 367 41 623 123% 

Systemkostnad 168 384 141 486 135 564 119% 

Avskrivningar 38 554 38 650 34 409 100% 

Övriga driftkostnader 17 235 26 947 22 869 64% 

OH VR 4 387 3 736 4 076 117% 

SUMMA KOSTNADER 274 522 248 186 238 541 111% 

Resultat -1 831 2 031 -723

Utgående balans 7 808 11 670 9 639 

3.3. Sunets tjänster 

Sunets Mediatjänster: 

Under Coronapandemin har användningen av bland annat mediatjänsterna ökat 

markant, och tjänsterna har blivit verksamhetskritiska system för de flesta av 

Sunets kunder.  Vi har under den senaste tiden jobbat hårt med att utöka våra 

resurser inom dessa tjänster, inte minst avseende personal både på support- och 

utvecklarsidan, tillsammans med våra nordiska systerorganisationer och 

NORDUnet.  

Sunet E-möte 

Infrastrukturen för Zoom-tjänsten, har byggts ut med ytterligare en nod i 

Danmark, en nod i Finland och två noder i Stockholm. Total kapacitet i “on-prem” 

egna servrar ligger just nu på 360 000 samtidiga användare, med backup på 

ytterligare 250,000 i AWS till slutet av mars. Vi kommer att fortsätta att bygga ut 

på vår egen “on-prem” lösning för att säkerställa kapaciteten framgent. 
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Sunet Projektverktyg 

Tjänsten läggs ned, som Sunet-tjänst, vid årets slut. 

3.4. Projekt 

Textmatchning 

Den första upphandlingen överprövades. Sunet har publicerat en ny upphandling. 

Avtalsstart är beräknad till kvartal 2, 2021, förutsatt att det inte blir ytterligare en 

överprövning. 

3.5. Samarbeten 

Skolverket 

För att formalisera samarbetet med Skolverket fick Vetenskapsrådet/Sunet ett 

uppdrag kring utveckling av digitala nationella prov i myndighetens regleringsbrev 

2021. Uppdraget handlar bland annat om att i samverkan möjliggöra en enkel och 

säker inloggning till Skolverkets provtjänst för digitala nationella prov. 

DIGG 

En överenskommelse mellan DIGG och Vetenskapsrådet/Sunet för 2021 är nu på 

plats, gällande förvaltning och vidareutveckling av eIDAS och Sweden Connect. 

Denna överenskommelse är i linje med överenskommelsen för 2020. 

3.6. Övrig information 

NORDUnet 

Arbete med att implementera NORDUnets nya strategi fortskrider, med fortsatt 

fokus på ökat mått av gemensamma resurser i nordiska projekt och NORDUnet-

aktiviteter. I syfte att följa upp huruvida samarbetet går i rätt riktning, i enlighet 

med NORDUnets strategi, kommer de personer som är involverade i de olika 

gemensamma aktiviteterna att en gång i månaden under våren att fylla i en enkät. 

I juni kommer NORDUnets styrelse att följa upp utfallet av dessa enkäter. 

Sunets förvaltningsmodell 

Under 2020 tog Sunet fram en uppdaterad förvaltningsmodell för organisationen. 

Denna behöver nu implementeras, finslipas och vidareutvecklas med fokus på 

tydlighet och effektivitet. 
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4. Beslut

4.1. Verksamhetsberättelse 2020 

Maria Häll och Ulrika Ringeborn (verksamhetsutvecklare) presenterade förslag till 

verksamhetsberättelse för 2020. 

Kommittén uttryckte beröm för det nya upplägget med verksamhetsberättelsen 

som ligger i linje med Sunets pågående arbete avseende förvaltningsutveckling. 

Beslut: Sunets kommitté fastställde Sunets verksamhetsberättelse för 2020. 

5. Diskussionspunkter

5.1. Coronaläget mm. 

Jonny Lundin, enhetschef för Sunets enhet för Drift, inledde med att redogöra för 

driftläget under januari-februari framförallt gällande våra mediatjänster. 

Användandet ökade dramatiskt, även i jämförelse med det vi hade under hösten, i 

och med terminsstarten i januari. Utbyggnaden av serverkapacitet och 

resursförstärkning har fortsatt (se punkt 3.3 ovan). 

Jonny påminde också om websidan status.sunet.se – som dynamiskt uppdateras 

med driftläget för våra tjänster och större planerade jobb. 
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Bilden nedan visar antal samtidiga användare av Zoom-tjänsten. 

Kommittén uttryckte åter sin uppskattning för hur Sunet fortsatt har hanterat den 

exceptionella situationen. 

5.2. Tjänster med datalagring utanför EU. 

Diskussion handlade om vilka utmaningar detta för med sig och vad vi gemensamt 

skulle kunna göra framgent. Denna fråga kommer vi på olika sätt att behöva 

komma tillbaka till löpande en tid framöver. Kommittén välkomnade det arbete 

som pågår med att ta fram nya personuppgifts-biträdesavtal för de olika 

tjänsterna, och ser framemot en fortsatt kontinuerlig dialog med lärosätenas 

jurister när det gäller dessa frågor. 

6. Kommande möten

6.1. Möteskalender 2021 

• Onsdag 2 juni kl. 13.00-15.30. Zoom-möte.

• Beslut hösten 2021:

o 17 september kl. 13.00-15.30. Zoom-möte

o 30 november på eftermiddagen. Zoom eller ev. Stockholm med

julbord.
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7. Övriga frågor

7.1. OCRE-avtalet 

Johan Johansson tog upp frågan när det gäller Sunets ersättning för OCRE-

avtalet. Maria Häll förklarade att det är en missuppfattning att Sunets ersättning 

tas från lärosätenas rabattsatser. Sunet får sin ersättning via en avgift som tas ut 

av leverantörerna av tjänsten i enlighet med en modell som tagits fram inom 

GÉANT. 

7.2. SUHF:s arbetsgrupp om digitaliseringsfrågor 

Ylva Fältholm redovisade diskussionerna som pågår när det gäller t.ex. 

övervakningar av tentamen etc. i kombination med hanteringen av 

personuppgifter. Se även ovan under punkt 5.2. 

8. Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande ledamöterna och förklarade mötet avslutat. 

Vid protokollet: 

___________________ 

Börje Josefsson 

Justeras: 

____________________ ___________________ 

Maria Thuveson  Stefan Bengtsson 
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