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Inledning

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.
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Mötesformalia

Dagordningen fastställdes.
Till justeringsperson föreslogs och beslutades Johan Johansson.
Kommittén godkände protokollet från 2 mars, och lade detta till handlingarna.
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Stående rapporteringspunkter

3.1 Föreståndaren har ordet
Vi fortsätter att följa riktlinjer från FHM, vilket innebär att de allra flesta av våra
medarbetare fortsätter att jobba hemifrån, åtminstone fram till den 15 september.

3.2 Systematisk verksamhetsutveckling
Ulrika Ringeborn redogjorde för den struktur för förvaltning av Sunets tjänster som har
tagits fram och implementerats. Strategigruppen består av Sunets ledningsgrupp samt
tjänsteägarna. Strategigruppsmöten kommer att ske två gånger per termin. En mall för
förvaltningsplan per tjänsteområde har också tagits fram. I samband med kartläggning
av dialogforum för tjänsterna har det visat sig att det finns behov av många kontaktytor för olika roller hos anslutna organisationer.

3.3 Rapport från Sunets tjänsteområden
Sunet E-möte
Den lokala infrastrukturen för Zoom-tjänsten har byggts ut ytterligare i Stockholm.
AWS-plattformen som temporärt användes för att klara behovet under pandemins
första år har fasats ut och används inte längre.

3.4 Kommunikation
I höst startar ett arbete med att se över Sunets wiki. Sedan den skapades har nya
plattformar och kommunikationskanaler lanserats (bland annat nya sunet.se och Sunet
Forum), och nya lagar tillkommit (lagen om tillgänglighet till digital offentlig service)
som påverkar hur vi får och vill använda Sunets wiki i det dagliga arbetet. Fokus är att
utvärdera webbplatsen och göra en behovs- och kravinventering internt inom Sunet.
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3.5 Rapport från Sunets driftsorganisation
Jonny Lundin, enhetschef för Driftenheten, redogjorde för Corona- och driftläget under
våren, samt funderingar på höstens aktiviteter, inte minst inför terminsstarten.
Trafiken i nätet fortsätter att öka, framförallt mot Internetoperatörerna i Sverige - i och
med att användarna nu sitter hemma – men även trafiken mot NORDUnet ökar.
Tillgängligheten på nätet är hittills 100% under 2021.

För Zoom är läget nu stabilt, med en svagt avtagande trend för användningen nu när
läsåret går mot sitt slut (som det brukar vara) – men prognosen är fortfarande att vi
kommer att se en topp igen vid terminsstart i september.
Användningen av Sunet Play (Kaltura) fortsätter att öka. Den totala mängden
inspelningar är nu ca 400 Terabyte. En större planerad uppgradering av programvara
är planerad till sista veckan i juni.

3.6 Dialog och samverkan
Strategiskt program för den digitala strukturomvandlingen
Vinnova, Vetenskapsrådet, DIGG och PTS fick i januari uppdrag av regeringen att
föreslå ett strategiskt program för att möta och leda i den digitala strukturomvandlingen. Uppdraget slutredovisades den 14 maj 2021. Se även punkt 5.2. nedan.
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Projekt med SNIC/SND/Chalmers om behov kring forskningslagring
De nationella e-infrastrukturerna Sunet, Swedish National Infrastructure for Computing
(SNIC) och svensk nationell datatjänst (SND) samt Chalmers startar i juni ett projekt
med syfte att ta fram en bild av vilket infrastrukturellt stöd som behövs gällande
lagring av forskningsdata under olika delar av forskningsdatalivscykeln. Projektet
planerar att leverera en rapport senast i december i år.

Utredningen om organisation, styrning och finansiering av
forskningsinfrastruktur
För ett år sedan fick en särskild utredare, tidigare högskole- och forskningsminister
Tobias Krantz, ett uppdrag av regeringen att lämna förslag om utveckling av
organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur på nationell nivå.
Utredningstiden har fått ett tilläggsdirektiv och förlängs till den 30 juli 2021.

3.7 Projekt
Textmatchning
Även tilldelningsbeslutet av den andra upphandlingen överprövades till förvaltningsrätten. Just nu väntar vi på rättens beslut i frågan.

4

Beslut

Inga beslutspunkter.
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Diskussionspunkter

5.1 European Open Science Cloud, EOSC
Diskussionsfråga: Hur kommer EOSC att påverka Sunet och Sunets tjänster?
I stora drag syftar EOSC till att skapa mer harmoniserade miljöer för forskarna, både
när det gäller de stödjande tjänsterna (där Sunet m.fl. är en del) och när det gäller
riktlinjer för att dela forskardata och resultat. En vision från EU är att en forskare skall
kunna nyttja forskarstödjande tjänster ”Free at point of use”, oavsett var dessa
produceras inom EU. Detta leder till ett antal frågor för Sunet, t.ex.:
•

Vilka tjänster kan/vill vi leverera till EU?

•

Hur kan vi integrera dessa med övriga EU?

•

Hur kan vi få ersättning för nyttjandet av våra tjänster?

Arbete pågår med att sätta upp ett antal arbetsgrupper inom EOSC där Vetenskaps-
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rådet är representerade i arbetsgruppen för teknisk integration och i gruppen som
diskuterar ersättningsfrågor för tjänster.
Det är fortfarande mycket som är oklart när det gäller detta. Inte minst när det gäller
hur affärsrelationerna ska se ut. För Sunets del så styr ju vårt regelverk väldigt mycket
vilka organisationer vi får erbjuda våra tjänster till – och finns det väldigt små
möjligheter i att erbjuda dessa till utländska organisationer som reglerna ser ut idag.
Kommittén önskar att Valter återkommer på kommande möten när det finns mer att
rapportera eller diskutera.

5.2 Regeringsuppdraget “Kraftsamling för ett hållbart digitaliserat
Sverige”
Diskussionsfråga: Hur går vi vidare med samarbete inom sektorn?
Det nationella programmet bör enligt förslaget (se punkt 3.6 ovan) ha fyra delprogram
med olika huvudfokus och med olika typer av insatser som omfattar såväl privat som
offentlig verksamhet:
•

Digitalisering för grön omställning och social hållbarhet

•

Avancerad digitalisering

•

Digital infrastruktur och data

•

Digital kompetens och mognad

Enligt förslaget ska det strategiska programmet koordineras genom ett programkansli
med ett tydligt och långsiktigt uppdrag att utforma och genomföra det nationella
programmet samt att koordinera Sveriges deltagande i EU:s program och
policyprocesser.
Maria Häll presenterade en sammanfattning av slutrapporten. Kommittén uttryckte en
stor uppskattning över detta arbete, och ser fram emot det fortsatta arbetet – som ses
som mycket viktigt. Det är också viktigt att kommittén funderar vidare på vad detta får
för inverkan på arbetet inom vår sektor.
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Kommande möten

Beslutade möten hösten 2021:
•

17 september kl. 13.00-15.30. Zoom-möte

•

30 november på eftermiddagen. Zoom eller ev. Stockholm med julbord.
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Övriga frågor

7.1 Resursbehov för samverkan med verksamheterna
Susanne Kristensson lyfte en fråga om resurser för att hantera kommande valbara
tjänster. Dessa tjänster ställer större krav på resurser och samverkan mellan Sunet och
olika funktioner på lärosätena (juridik, upphandling etc.). Detta överensstämmer med
de behov av fler kontaktytor som finns inom förvaltningen av tjänsterna som lyftes av
Ulrika under punkt 3.2. Sunets ledning får ett uppdrag att se över frågan om resurser
och kontaktytor och återkomma till kommittén med förslag på ett kommande möte.
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Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande ledamöterna och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet:

___________________

Börje Josefsson

Justeras:
___________________

____________________

Johan Johansson

Stefan Bengtsson
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