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1

Inledning

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

2 Mötesformalia
Dagordningen fastställdes.
Till justeringsperson föreslogs och beslutades Maria Thuveson.
De nytillträdda ledamöterna presenterades.
Kommittén godkände protokollet från 20 november, och lade detta till handlingarna.

3 Stående rapporteringspunkter
3.1

Föreståndaren har ordet

När nu pandemirestriktionerna tagits bort kan vi börja ses på kontoret igen. Vi fortsätter
dock att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär en successiv
återgång till. Vi kommer dock att vara restriktiva med större externa möten på Sunets
kontor under våren.
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Kommunikation
I februari skickade vi ut årets första informationsutskick till Sunets kontaktpersoner.
Utskicket följde det nya uppdaterade formatet.
Ekonomiskt resultat 2021
I nedanstående sammanställning redovisas Sunets resultaträkning per intäkts- och
kostnadsslag. Den vänstra delen av tabellen redovisar budget, utfall, helårsprognos,
samt föregående års utfall. Den högra delen av tabellen visar skillnad mellan utfall 2021
mot budget, helårsprognos samt utfall 2020.
Det förekommer dock, som tidigare meddelats, en diskrepans i jämförelse mot budget i
tabellen nedan då vissa kostnadsposter redovisas annorlunda än de budgeteras.
Exempelvis kostnader för personal som Sunet hyr in från lärosätena budgeterades som
personalkostnader men redovisas som systemkostnader.
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Årets resultat
Sunet redovisar ett positivt resultat på 13,8 miljoner kronor för 2021. Resultatet ligger
därmed i linje med helårsprognosen men högre än budget (+11,7 mnkr).
Resultatförbättringen på +15,2 mnkr jämfört med föregående år beror främst på ökade
avgiftsintäkter relaterat till valbara tjänster och grundanslutningar samt lägre kostnader
än budgeterat.
Av nedanstående sammanställning framgår utvecklingen av verksamhetens resultat
under de senaste fem åren. Resultatet för 2021 avviker från tidigare års trend, vilket
också är i enlighet med intentionen i budgeten att skapa ett utrymme för kommande
investeringar.

Verksamhetens nettoomsättning

Den totala omsättningen uppgick till 290 (273) mnkr, vilket är en ökning med 6 procent i
jämförelse med året innan. I förhållande till budget har omsättningen ökat med knappt +1
mnkr.
Den främsta orsaken till avvikelsen i jämförelse med förra årets utfall är ökade intäkter
för tilläggstjänster på grund av att ﬂera nya tjänster lanserades och ﬂer avrop gjordes
under året. Ökningen förklaras även av att avgifter för grundanslutningar höjdes, som en
följd av kostnader relaterade till insatser under Coronapandemin. 2020 ﬁnansierades
dessa insatser delvis av en tillfällig anslagsökning, som uteblev 2021.
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År 2021 gjordes även en justering av en del bidragsintäkter som omklassiﬁcerades från
”bidragsintäkt” till ”avgiftsintäkt”, vilket ledde till att posten ”intäkter av avgifter” ökade,
samtidigt som bidragsintäkter minskade med motsvarande belopp jämfört med i ol.
Nedanstående tabell visar Sunets omsättningsutveckling under den senaste
femårsperioden, 2017–2021.

Verksamhetens nettokostnader

De totala kostnaderna uppgår till 276 (274) mnkr för året, vilket är en ökning med 0,6
procent jämfört med föregående år. I förhållande till budget har kostnaderna minskat
med 11 mnkr.
Den positiva avvikelsen mot budgeten kan till stor del hänföras till minskade
personalkostnader för anställd personal (framförallt pga. svårigheter att rekrytera), lägre
systemkostnader (bl.a. kostnader för avgifter till GÉANT till följd av valutaﬂuktuationer)
samt lägre avskrivningskostnader pga. senarelagda investeringar till följd av
Coronapandemin.
Som tidigare nämnts förekommer det en diskrepans mellan redovisningen av kostnader
och budgetering, vilket gör att det blir svårt att jämföra utfall med budget.
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Nedanstående tabell visar kostnadsutvecklingen under femårsperioden 2017–2021.

Kommittén framförde ett önskemål om att om möjligt även se fördelning mellan Sunetavgift och valbara tjänster i nästkommande års årsredovisning.

3.2

Systematisk verksamhetsutveckling

Ulrika Ringeborn redogjorde för reﬂektionerna från år 2021 då vi arbetat med
implementation av beslutade modell för tjänsteförvaltning. Ett arbete med att tydliggöra
tjänsterna på Sunets wiki har påbörjats, i syfte att öka transparens och möta anslutna
organisationers önskemål om tillgång till information om respektive tjänst.

3.3

Rapport från Sunets tjänsteområden

Sunet LMS
Enhetschef Per Nihlén redogjorde för läget kring upphandling av LMS. Kommittén
uttryckte vikten av studentperspektiv i detta arbete.
Tjänsteområde identiﬁering
DIGG har i dagarna fått uppdrag att samordna ett svenskt deltagande i en storskalig pilot
kring eIDAS 2.0 och EUID (EU:s digitala plånbok), med fokus på utbildning och examina.
Finansiering för denna pilot kommer bestå av EU-medel med medﬁnansiering från
regeringen. Sunet kommer att delta i arbetet tillsammans med ett antal andra
myndigheter som på något sätt hanterar examina, bl.a. UHR, Socialstyrelsen m ﬂ. Sunet
deltar i arbetet att tillsammans med GÉANT m.ﬂ. etablera ett konsortium inom EU kring
detta arbete.
Tjänsteområde säkerhet
Säkerhetsläget påverkas av den pågående kriget i Ukraina. Arbetet inom Sunet
Säkerhetscenter fokuserar just nu helt på att parera och motverka hot från statsstödda
aktörer.
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3.4

Rapport från Sunets driftsorganisation

Jonny Lundin redogjorde för driftläget. Starten av vårterminen 2022 fortlöpte utan några
större störningar. E-mötestjänsten Zoom har en fortsatt hög nyttjandegrad med en topp i
mitten av januari. I övrigt så har både nät och tjänster haft en hög tillgänglighet.
Nätförbindelsen mellan Stockholm och Oslo har på en av dess delsträckor byggts om
och en ny förstärkarsite har implementerats. Dessutom har noden i Borås ﬂyttats till ett
angränsande hus, pga. att det nuvarande ska byggas om.
Tjänsten Sunet Mailﬁlter har nu varit i drift med den nya servermjukvaran i ungefär ett år,
och fungerar mycket bra. Ca 1 miljon mail hanteras per dag av tjänsten i genomsnitt.
Användandet av Zoom den här terminen följer ungefär mönstret från i höstas, dvs det
har inte skett någon drastisk minskning, även om nu mycket av undervisningen sker på
campus.

Arbetet med att förstärka kompetens och personalbehov fortgår under våren, och
implementeringen av ISO 27001 för driften fortsätter enligt plan och vi avser att ha
strukturen på plats under kvartal 2.

3.5

Dialog och samverkan

Nationellt strategiskt program för den digitala strukturomvandlingen
Såsom vi tidigare informerat om så slutredovisades detta uppdrag i maj 2021, men
uppdragets arbetsgrupp fortsatte att träﬀas under hösten för att hålla igång samarbetet i
väntan på att regeringen återkommer. Även på GD-nivå fortsätter man att träﬀas för att
diskutera viktiga områden att samarbeta kring.
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Sunetdagarna
Sunetdagarna arrangeras digitalt i perioden 15–31 mars.
GÉANT och EuroHPC
Som meddelats tidigare genomför EU de kommande sju åren en satsning på att
förstärka Europas beräkningskapacitet (High Performance Computing, EuroHPC). Inom
kort kommer sannolikt en hemställan att skickas till regeringen om medﬁnansiering till
en svensk EuroHPC-nod. Denna är understödd av både industrin och akademin. RISE
och ENCCS kommer att vara samarbetspartners i händelse av att detta blir verklighet.
Arbete pågår just nu också med att förbereda inför nästa omgång av GÉANT-projektet
GN5. Sunet kommer vara aktiv inom ﬂera så kallade ”work packages”, bland annat Trust
& Identity (det vill säga digital identitet), IT-säkerhet och campusnät. Genom att delta
aktivt i GÉANT har Sunet tillgång till ﬁnansiering som vi använder för att driva utveckling
inom våra tjänster - vilket i sin tur sänker kostnaden för dessa. Sunet har under lång tid
haft stort inﬂytande på den strategiska och taktiska inriktningen på GÉANT-projekten.

4 Beslut
4.1

Verksamhetsberättelse 2021

Maria Häll presenterade förslag till verksamhetsberättelse för 2021. Kommittén tackade
för dokumentet och tyckte det var välskrivet och gav en bra bild av året.
Beslut: Kommittén fastställde Sunets verksamhetsberättelse för 2021.

5 Diskussionspunkter
Mission, verksamhetsidé, vision och strategi för 2023–2026
Maria Häll gjorde en kort presentation av nuvarande inriktningsdokument och de
förändringar Sunets verksamhet har genomgått sedan detta beslutades.
På föregående kommittémöte beslutades nedanstående upplägg samt att uppdaterat
dokumentet bör ha liknande format som tidigare.
●
●
●
●
●

Ett första utkast skickas till kommittén under april-maj.
Första workshop/diskussion vid Sunets kommittémöte i maj.
Uppdaterat utkast skickas till kommittén under augusti.
Diskussion i samband med Sunets kommittémöte i september.
Beslut på kommittémötet i november.
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6 Kommande möten
Beslutat för 2022:

● tisdag 31 maj kl. 13:00-17.00 inkl. workshop kring uppdatering av Sunets
●
●

7

inriktningsdokument - på Sunets kontor eventuellt med middag efteråt.
21 september 09.00-11.30 på Zoom.
29 november 13.00-17.00 på Sunets kontor med middag efteråt.

Övriga frågor

Inga anmälda övriga frågor.

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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