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Protokoll 
 

fört vid kommittésammanträdet (videomöte) den 22 september 2020. 
 
Närvarande ledamöter: Övriga närvarande: Anmält Förhinder: 
Stefan Bengtsson/Chalmers Maria Häll/SUNET  
Johan Johansson/ITCF Börje Josefsson/SUNET  
Johan Sterte/KAU Fredrik Gunnarsson/VR  
Ylva Fältholm/HIG Jonny Lundin/SUNET  
Henrik Summanen/RAÄ   
Maria Thuveson/VR   
Jacob Adamowicz/SFS   
Joakim Byvik/student HB   
Henrick Gyllberg/BTH   
Björn Halleröd/VR   
Susanne Kristensson/LU   

 
1 Inledning 
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet. 

 

2 Mötesformalia 
Dagordningen fastställdes. 
Till justeringsperson föreslogs och beslutades Ylva Fältholm. 
Kommittén godkände protokollet från 26 maj, och lade detta till handlingarna. 

 

3 Stående rapporteringspunkter 
3.1 Föreståndaren har ordet 
De allra flesta av våra medarbetare har under våren och sommaren jobbat hemifrån, men en person från 
driftsenheten har alltid varit på plats under den tid NOC normalt är bemannad. Vi fortsätter att följa 
Vetenskapsrådets riktlinjer (som följer riktlinjer från FHM). Detta innebär att även hösten kommer att 
präglas av huvudsakligen distansarbete. Vi schemalägger närvaro på kontoret, för de som av olika skäl vill 
eller behöver vara på plats, för att sprida ut närvaron och ge förutsättningar för att kunna hålla avstånd. 
 
Jonny Lundin, chef för enheten för drift, gjorde en genomgång av dagsläget – framförallt när det gäller 
mediatjänsterna. 
 
Kommittén uttryckte sin uppskattning och tack för hur Sunet hanterat den exceptionella situationen. 
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3.2 Ekonomisk rapport 
Fredrik Gunnarsson presenterade resultatet för tertial 2; 
 
Anslagsintäkterna är högre än budget, beroende på de 10 MSEK som kom i vårändringsbudgeten för att 
täcka extra kostnader för Covid-19. Personalkostnaderna är något högre än budget, beroende på nya uppdrag. 
Ökningen av systemkostnaderna är till största delen beroende på Covid-kostnader. Det är fortfarande en viss 
osäkerhet för hur stora Covid-kostnaderna kommer att bli under hösten varför prognosen är mer oviss än 
tidigare år. 
 

 Utfall T2 Budget Prognos Utfall 2019 % 

Ingående balans 9 639  9 639  9 639  10 362   
Avgifter 129 184  187 718  195 000  182 329  69% 
Intäkt av anslag 39 455  49 183  59 183  49 346  80% 
Intäkter av bidrag 10 364  13 316  15 000  6 143  78% 
SUMMA INTÄKTER 179 003  250 217  269 183  237 818  72% 
      
Personal 26 980  37 367  41 000  41 623  72% 
Systemkostnad 117 749  141 486  165 000  135 564  83% 
Avskrivningar 23 434  38 650  38 000  34 409  61% 
Övriga driftkostnader 17 491  26 947  25 000  22 869  65% 
OH VR 2 282  3 736  4 100  4 076  61% 
SUMMA KOSTNADER 187 936  248 186  273 100  238 541  76% 
      
Resultat -8 933  2 031  -3 917  -723   
Utgående balans 706  11 670  5 722  9 639   
 
3.3 Sunets produkter och tjänster 
Sunet E-möte 
Sedan utbrottet av Covid-19 och övergång till distansarbete och distansstudier används tjänsten väldigt 
mycket. Även om lärosätena nu börjar ta emot en del studenter på campus så ser vi en fortsatt ökning av 
användandet. I maj hade vi som mest 110.000 samtidiga användare, första veckan i september var 
motsvarande siffra 162.000. NORDUnet utökade i våras sin kapacitet för tjänsten med ett privat dedikerat 
moln på Amazon Web Services i Stockholm. Det avtalet går ut 2020-12-31 och NORDUnets infrastruktur 
har nu uppgraderats för att kunna hantera migreringen tillbaka till en egen plattform. Ett flertal nya 
organisationer har anslutit sig till tjänsten. Vi har nu 48 organisationer som är E-möteskunder. 
 

Sunet Play 
Precis som för E-mötestjänsten så har användningen av playtjänsten ökat i samband med Covid-19. 
NORDUnet har under sommaren ersatt äldre delar av sin infrastruktur för att kunna säkra driftsäkerhet i 
tjänsten. Vi har arrangerat webinarier, bland annat om maskintranskriberade undertexter, och om hur man 
hanterar med en publik playsida för sin organisation. Ytterligare kunder har anslutit sig till tjänsten. Vi har 
nu totalt 31 organisationer anslutna. 
Som ett försök till hantering av webbdirektivet om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters 
webbplatser och mobila applikationer erbjuder vi från september maskintranskriberade undertexter via ett 
tilläggsavtal till denna tjänst. 
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Sunet LMS 
Tjänsten har fungerat väl under våren och sommaren, bortsett från en störning som berörde viss 
funktionalitet på några lärosäten under drygt 2 timmar den 31 augusti.  
Utvecklingen av den nya Canvas-Ladokadaptern fortsätter enligt tidsplan. När det gäller 
resultatrapporteringen, en modul inom den nya Canvas-Ladokadaptern, så har det varit svårt att hitta resurser 
för test och pilotdrift. Några få lärosäten är på gång för test. Ett webinar om status och nästa steg anordnades 
i början av september, där ett 30-tal personer från lärosätena deltog. 
 

3.4 Projekt 
Gemensam lösning för e-signering (eduSign) 
Under vintern/våren har projektet för E-signatur genomförts, delvis med finansiering från Vinnova. En 
proof-of-concept-tjänst för digital signatur av PDF-filer finns på plats och ett antal lärosäten deltar aktivt i 
arbetet genom att testa tjänsten. För närvarande ligger fokus på att etablera avtal för tjänsten 
edusign.sunet.se. Intresset från Sunets kunder är stort. 
 

Datahanteringsplaner - ett VR-uppdrag 
Sunet har bistått Vetenskapsrådet i etableringen av en tjänst för så kallade “datahanteringsplaner” genom att 
hjälpa till med upphandling av en sådan tjänst. Upphandlingen vanns av företaget DMPOnline, som är den 
ledande leverantören på området. För närvarande pågår avtalsförhandling. Avseende huruvida denna tjänst 
kommer att vara en del av Sunets produktportfölj så behöver detta lyftas inom ramen för Sunets 
behovsfångstprocess.  
 

3.5 Övrig information 
NORDUnet 
Den nybildade Customer Advisory Group (CAG) har haft ett antal möten med syfte att bereda frågor inför 
NORDUnet styrelsemöten och komma med rekommendationer till styrelsen och NORDUnet CEO i ett 
flertal strategiska frågor kring vårt nordiska samarbete. Fokus har varit att få igång så kallad “joint 
engineering” dvs samarbete och utnyttjande av våra gemensamma nordiska resurser i gemensamma projekt 
och aktiviteter. 
 

EOSC - European Open Science Cloud 
Arbetet inom de olika arbetsgrupper som finns inom EOSC fortgår. Det är fortfarande inte tydligt exakt vad 
EOSC är eller ska vara. Alltifrån att driva centrala tjänster till att enbart ta fram gemensamma standarder och 
gränssnitt. Maria Häll berättade också om senaste arbetsdokumentet som diskuteras just nu inom 
sustainibility-arbetsgruppen som hade sitt senaste möte den 15 september. 
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4 Beslut 
4.1 Uttaxering 2021 
Användningen av framförallt våra tjänster för distansarbete har under Corona-pandemin varit mycket hög. 
Den framtida användningsnivån när det gäller dessa tjänster kommer troligtvis att vara fortsatt hög, men 
exakt vilken nivå kommer att hamna på efter pandemin är högst oklart likväl som vilka kostnader det 
kommer att föra med sig. 
 
För innevarande år (2020) har vi, som meddelades på förra mötet (den 26 maj), fått ett extra anslag på 10 
MSEK för att täcka upp den förhöjda grundkostnaden för basinfrastrukturen (servrar, operativsystem, 
nätverk etc.) för våra distans-tjänster (där kunderna fortsätter att betala för sin användning enligt den normala 
prislistan). För 2020 så är vår bedömning att detta kommer att räcka.  
Då vi inte fått motsvarande anslagshöjning för kommande år så behöver denna förhöjda grundkostnad för 
2021 täckas av den gemensamma Sunet-avgiften. 
 
Beslut: Kommittén beslutade att höja Sunet-avgiften för 2021 med 8 MSEK till 113 MSEK (ca 7,5%). 
Fördelning på respektive lärosäte enligt tabellen på nästa sida. 
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4.2 Sunets projektmodell 
Maria redogjorde för förslaget till ny projektmodell för Sunet. 
 
Beslut: Sunets kommitté bejakar framtagen och av avdelningschef beslutad projektstyrningsmodell, 
men uppdrar till Sunets ledning att planera in en uppföljning om ett år. 
 

5 Diskussionspunkter 
5.1 Situationen inför hösten 
I maj tillsatte regeringen utredningen kring ”Organisation, styrning och finansiering av 
forskningsinfrastruktur1”, vilket vi tog upp på kommittémötet den 26 maj. Utredningsdirektivet ger en alltför 
förenklad bild av Sunet varför Maria har träffat utredaren Tobias Krantz och gett en presentation av Sunet 
och Sunets omfattande verksamhet. 
 

6 Kommande möten 
6.1 Möteskalender  

• Onsdag 2 december kl. 13-15.30 (videomöte). 
• Tisdag 2 mars kl. 13.00-15.00 (videomöte). 
• Onsdag 2 jun kl. 13.00-15.30 (på Sunets kontor)  

 

7 Övriga frågor 
7.1 Utskick av informationsbrev 
Det har kommit önskemål om ökad spridning av Sunets månatliga informationsbrev till fler personer än 
utsedda kontaktpersoner. Kommittén föreslår att Sunet behåller nuvarande utskicks-modell, men att hitta 
andra vägar att tillgängliggöra informationen till ytterligare personer. 
 

8 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade de närvarande ledamöterna och förklarade mötet avslutat. 
 
Vid protokollet: 
 
 
___________________ 
Börje Josefsson 
 
 
Justeras: 
 
 
___________________  ____________________ 
Ylva Fältholm   Stefan Bengtsson 

 
1 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/05/dir.-202052/ 
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