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fört vid kommittésammanträdet (videomöte) den 4 mars 2020. 

 
Närvarande ledamöter:  Övriga närvarande:  Anmält Förhinder:  
Stefan Bengtsson/Chalmers Maria Häll  
Maria Thuveson/VR Börje Josefsson  
Johan Johansson/ITCF Fredrik Gunnarsson/VR  
Johan Sterte/KAU   
Ylva Fältholm/HIG   
Henrik Summanen/RAÄ   
Susanne Kristensson/LU   
Jacob Adamowicz/SFS   
Joakim Byvik/student HB   
Henrick Gyllberg/BTH   
Björn Halleröd/VR   

1 Inledning 
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet. 

2 Mötesformalia 
Dagordningen fastställdes. 
Till justeringsperson föreslogs och beslutades Björn Halleröd. 
Kommittén godkände protokollet från 21 november, och lade detta till handlingarna. 

3 Stående rapporteringspunkter 
3.1 Föreståndaren har ordet 
Maria Häll redogjorde för det fortsatta arbetet med Sunets projekt- och förvaltningsmodeller. 
Avseende denna viktiga verksamhetsutveckling har Sunet från och med 1 januari 2020 anställt 
en person med kompetens att driva detta arbete. Detta arbete kommer också att innefatta hur och 
vad vi löpande kommunicerar från vår verksamhet. Se 5.2 nedan. 
 
3.2 Ekonomisk rapport 
Fredrik Gunnarsson presenterade resultatet för 2019. 
 
Samtliga poster förutom bidragsintäkterna är högre än budgeterat. Vad det gäller 
bidragsintäkterna beror detta på att projekten kommit igång senare än beräknat. Ökningen av 
avgiftsintäkter har ett starkt samband med ökningen av systemkostnader och övriga 
driftkostnader. Den största orsaken till att resultatet är bättre än budgeterat beror på att en stor del 
av kostnaderna för övergången från NORDUnet bokförts som avskrivningar och kommer att 
belasta resultatet under flera år. I budgeten var hela summan beräknad som engångskostnader.  

 
Utöver detta har även vissa tjänster prisjusterats under hösten, vilket inneburit större 
avgiftsintäkter. Andelen tjänster i förhållande till totalen har ökat relativt kraftigt och det 
förväntas fortsätta så även under 2020. Det balanserade överskottet finns inom nätdriften. 
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 Utfall Budget 
Ingående balans 10 362 10 362 
Avgifter 182 329 148 770 
Intäkt av anslag 49 346 49 183 
Intäkter av bidrag 6 143 8 940 
SUMMA INTÄKTER 237 818 206 893 
   
Personalkostnader 41 623 36 914 
Systemkostnad 135 564 121 895 
Avskrivningar 34 409 31 501 
Övriga driftkostnader 22 869 19 918 
OH VR 4 076 3 630 
SUMMA KOSTNADER 238 541 213 858 
   
Resultat -723 -6 965 
Utgående balans 9 639 3 397 
   
 IB UB 
Nätdrift 7 309 9 516 
Tjänster 3 053 123 
SUMMA 10 362 9 639 
     
Andel  2 018 2 019 
Nätdrift inkl. anslag 85% 74% 
Tjänster 15% 26% 

 
3.3 Sunets produkter och tjänster 

Sunet LMS.  
Sedan januari har vi ytterligare en ny produktägare för tjänsten; Christina Vesterlund Hansson, 
pedagogisk utvecklare vid Blekinge Tekniska Högskola. Produktägargruppen jobbar tillsammans 
med lärosätena med att arrangera en nationell virtuell konferens den 12 mars, med fokus på 
Canvas, som är Sunet LMS-tjänst. Målgruppen är lärare vid lärosäten som använder Canvas.  

eduID 
Under vintern har eduID fokuserat på att utforska förutsättningarna för ett fördjupat samarbete 
med Skolverket kring digital identitet för nationella prov. Intresset från Skolverket är stort och en 
gemensam vision är en digital identitet för utbildning ”från mellanstadiet till doktorshatt” Målen 
och de identifierade aktiviteterna sammanfaller till mycket hög grad med de mål som 
identifierades i IAM2-projektet. För att få lösning på plats behöver ett antal frågor redas ut, se 
”Överenskommelse med Skolverket” nedan. 
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3.4 Övrig information 

Den blivande tjänsten Sunet CNaaS (Campus Network as a Service) 
Arbetet med införande av CNaaS på Mälardalens högskolas nya campus i Eskilstuna fortskrider 
och går inom kort in i initial produktion. Fokus är på att möta verksamhetens krav på stabilitet 
och grundfunktionalitet innan ny teknik införs. 
Ett antal utbildningstillfällen kommer att ske under våren kring den utrustning som upphandlades 
tidigare. Platser reserveras i första hand för de deltagande lärosätena inom CNaaS-projektet samt 
personal på Sunets driftenhet. 

Överenskommelse med Skolverket 
Inom ramen för överenskommelsen mellan Vetenskapsrådet och Skolverket kring ”drift av 
identitetslösning för nationella digitala prov” har Sunet byggt en integration mellan skolsektorn 
(representerad av skolfederation.se), Skolverket och Sunet i syfte att samordna digital identitet 
för digitala nationella prov. En effekt som kan uppstå är att lösa hanteringen av digital identitet 
för s.k. Verksamhetsförlagd Utbildning (VFU) som bl.a. förekommer på alla lärarutbildningar. 
Skolverket och Vetenskapsrådet håller nu på att se över hur en ny överenskommelse skulle 
kunna se ut, där eduID kan utgöra kärnan i en identitetslösning för elever från åk 3 och framåt. 
Detta skulle bland annat medföra att alla gymnasieelever skulle ha en digital identitet i 
SWAMID redan innan de söker till högskolan, vilket kan användas för att förenkla flera 
processer i högskolesektorn, bl.a. antagning och registrering. 
För att få en ny överenskommelse på plats behöver ett antal frågeställningar redas ut. Dessa är 
dels externa och rör vilka roller VR kan ta och dels interna och rör hur beredningen inför beslut 
ser ut.  
Sunets kommitté ställer sig positiva till samarbetet under förutsättning att de diskuterade 
frågorna kring en ny överenskommelse reds ut. 
 
Digital tentamen  
Ett projekt är initierat för att undersöka förutsättningarna för att etablera digital tentamen som en 
avropningsbar Sunet-tjänst. Maria Häll presenterade läget just nu. Det finns en liten risk i form 
av kostnader för produktägare, men Sunets kommitté ställer sig bakom förslaget att inleda en 
förstudie. 

Vårens Sunetdagar 
Den 21 - 23 april kommer vårens Sunetdagarna att äga rum på Stockholms universitet. Nytt för i 
år är att vi valt att ha lite olika koncept för vårens och höstens Sunetdagar. Höstens event 
kommer att se ut ungefär som vanligt, med ett gemensamt plenum-pass där fokus ligger på 
rapportering från Sunets olika verksamheter, produkt- och tjänsteområden. Sunetdagar på 
vårarna kommer att vara något kortare, men istället ha fler parallella sessioner med mer 
interaktion och workshop-liknande upplägg. 

4 Beslut 
4.1 Sunets Verksamhetsberättelse 2019 
Maria Häll presenterade förslag till verksamhetsberättelse för 2019. Björn Halleröd efterlyste ett 
förtydligande kring lagringstjänsterna vilket kommer att införas i dokumentet. 
Beslut: 
Kommittén beslutade att fastställa verksamhetsberättelse för 2019 enligt förslag, med 
ovanstående ändringar. 
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En övrig kommentar var att inför verksamhetsplanen 2021 utveckla målbeskrivningen. I 
nuvarande dokument är mål och medel blandade. 

5 Diskussionspunkter 
5.1 Inriktningsförslag för omorganisering av svensk e-infrastruktur för 

forskning 
Björn Halleröd sammanfattade läget kring föreslagna åtgärder i rapporten ”Inriktningsförslag för 
organisering av svensk e-infrastruktur för forskning”. Rapporten är underskriven av 
Vetenskapsrådet och SUHF1 och överlämnad till Utbildningsdepartementet. 
Länk till rapporten: https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2020-03-12-
inriktningsforslag-for-organisering-av-svensk-e-infrastruktur-for-forskning.html 
 
5.2 Sunets projekt- och förvaltningsmodeller 
Maria Häll beskrev arbetet med att ta fram ny projektmodell för Sunets olika projekt och att 
dessutom ta fram en uppdaterad tjänsteförvaltningsmodell för Sunet. Båda dessa insatser ska leda 
till ökad transparens och tydlighet kring Sunets verksamhet. Kommittén uttryckte sin 
uppskattning över detta arbete och kommer löpande att hållas informerade. 
 

6 Kommande möten 
6.1 Möteskalender  
● Onsdag 26 maj 2020 kl. 09:30-11:30 som E-möte. 
● Tisdag 22 september kl. 13-16.30 på Sunets kontor. 
● Onsdag 25 november kl. 13-17 på Sunets kontor, med middag efteråt. 

 

7 Övriga frågor 
Inga anmälda övriga frågor. 
 

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

Vid protokollet: 
 
 
___________________ 
Börje Josefsson 
 
Justeras: 
 
 
___________________  ____________________ 
Björn Halleröd   Stefan Bengtsson 

                                                
1 Sveriges universitets- och högskoleförbund - En arena för samverkan i högskolefrågor. 
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