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Närvarande ledamöter: Ingela Nyström (ordförande), Per Dannetun, Anna Delin, Anders Karlhede,
Katrine Riklund, Bjørn Hafskjold

Frånvarande ledamöter: Kristina Gold

Närvarande från värduniversitetet: Catarina Sahlberg

Närvarande från SNIC-kansliet: Hans Karlsson, Lars Nordström, Mathias Brännvall

B=Beslutspunkt, I=Informationspunkt, D=Diskussionspunkt,

1. Mötets öppnande

Ingela öppnade mötet kl 10.03.

2. Agendans godkännande och adjungering av deltagare (B)

Agendan godkändes och Catarina Sahlberg, Hans Karlsson, Lars Nordström och Mathias
Brännvall adjungerades till mötet.

3. Val av justeringsperson (B)

Katrine Riklund valdes som justeringsperson

4. Föregående möten

a. Genomgång av två föregående protokoll.
Protokollen från styrelsemötet 2021-04-20 och 2021-05-19 gicks igenom och lades
till handlingarna.

5. Anmälan av jäv

Ingen anmälan av jäv.

6. Underlag till VR om framtida finansiering av SNIC (D/B)

Del två av ansökan, Strategisk plan 2023–2026, skickades in 2021-05-31 och VR förväntas ta
slutligt beslut i september. Styrelsen föreslog att SNIC ska ha löpande kontakt med VR för
att få underhandsinformation inför den andra rundan i ansökningsprocessen. Föreståndaren
tar den dialogen med handläggare på VR.

Även äskandet om medel för utbyggnaden av Dardel har skickats in.

7. Process för nytt föreståndarteam (I/D)

Ingela redogjorde för framtagandet av utlysningstexten och efterfrågade förändringsförslag.

Styrelsen föreslog att beskrivningen av föreståndarens uppdrag/roll som står i den strategiska
planen inkluderas i utlysningstexten.

Styrelsen föreslog även att förlänga utlysningstiden med åtminstone en vecka och att sökande
ska prioritera vilken av rollerna de föredrar om de söker båda.

Protokoll SNIC:s styrelsemöte 2021-06-18

Dnr: SNIC 2021/35

Sammanträdesdatum: 2021-06-18

Tid: kl. 10.00-15.00

Plats: Zoom https://uu-se.zoom.us/my/snic.office
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8. Värdskap för framtida kapacitet (D/B)

Föreståndaren presenterade en sammanställning av de nio inkomna svaren på förfrågan om
värdskap för framtida beräkningsresurs. Fyra av dem (KTH, LiU, UmU och UU), har medde-
lat att de är intresserade av att tillhandahålla serverhallskapacitet för SNIC. Möjligheten för
placering vid CSC, Finland, har initialt analyserats. En mer fullödig utredning bedöms som
alltför tidskrävande för att kunna göras till i höst.

Styrelsen diskuterade ifall CSC ska tillfrågas ytterligare och om momsfrågan ska utredas.
Styrelsen ansåg att det kan vara intressant att göra i framtiden, men att det inte ska göras för
nästa beräkningsresurs som ska införskaffas 2024.

Styrelsen diskuterade vilka av de fyra parterna som ska bjudas in till nästa steg i processen,
hur kravspecifikationen ska se ut och vilka kriterier som ska beaktas vid utvärderingen. Krav-
specifikationen tas fram i augusti i dialog med parterna.

Beslut: Styrelsen beslöt att gå vidare med de fyra SNIC-parterna.

En styrelseledamot reserverade sig mot beslutet (Dnr: SNIC 2021/35-2, bilagd till detta pro-
tokoll).

Beslut: Ordförande skickar ut meddelande till alla tio parter om beslutet samt ett tack för del-
tagande.

Besluten förklarades som direktjusterade.

Den inventering av specifika kompetenser vid parterna som gjordes vid förfrågan kommer att
tas tillvara på under processen med framtida kapacitet.

9. Resurser för livsvetenskaper och SNIC Sens 2023–2024 (D)

Föreståndaren presenterade förslag på hur livsvetenskapernas behov ska hanteras när Rack-
ham och Bianca tas ur drift.

Styrelsen diskuterade förslagen om förlängning av systemen samt vad kansliet behöver ta
fram för beslut i september. Föreståndaren kommer i underlaget att inkludera delar av
behovsanalysen samt föra dialog med användarna och SciLifeLab.

10. Presentation av användarenkäten (I)

Mathias Brännvall presenterade en sammanställning av resultatet från användarenkäten. Sty-
relsen tackade för det grannlaga jobbet och kommenterade att det överlag ser positivt ut och
har inkommit konstruktiva förslag till förbättringar för att tillgodose användarnas behov.

11. Information från föreståndaren (I)

P.g.a. tidsbrist presenterade föreståndaren endast ett urval av information från mötesunderla-
get:

Utvärdering av Swestore är påbörjad.
Status för behovsanalysen. Intervjuer ska hållas med lärosäten, forskningsinfrastruk-
turer och SNIC-användare.
PRACE 6IP förlängs ett halvt år.
PRACE 2 förlängs med en utlysning för att kompensera för förseningen i EuroHPC.
Kostnad för SNIC ca 1 MKr

12. Kommande möten

En Doodle kommer skickas ut för att bestämma tid för styrelsemöten i september (via Zoom)
och i december (fysiskt om situationen tillåter).
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13. Övriga frågor

Inga övriga frågor

14. Mötets avslutande

Ingela tackade deltagarna och avslutade mötet kl 14.33.

Vid protokollet Ordförande Justeringsperson

Mathias Brännvall Ingela Nyström Katrine Riklund

Digitalt signerad av Mathias
Brännvall
DN: cn=Mathias Brännvall, c=SE,
o=Uppsala universitet,
email=mathias.brannvall@it.uu.se
Datum: 2021.06.24 11:03:29
+02'00'
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Reservation mot SNICs styrelsebeslut angående fortsatt process för 
beslut kring värdskap för framtida kapacitet  

Jag reserverar mig mot styrelsens beslut 18 juni 2021om att inte undersöka möjligheten för en 
placering vid CSC och att gå vidare med möjlig placering vid alla de fyra parter som förklarat 
sig intresserade av att tillhandahålla serverhall för framtida kapacitet.   

Jag menar, i överensstämmelse med min reservation mot beslutet 20 april 2021, att processen 
ska fortsätta enbart med de parter som har erfarenhet av upphandling och drift av storskaliga 
datorsystem samt har tillgång till serverhall som uppfyller, eller med mindre kompletteringar 
uppfyller, ställda krav. 

Jag anser att det är viktigt att ha med CSC som ett alternativ och noterar att den mycket 
kritiska VR-utvärderingen också betonar detta – bara det är ett skäl att undersöka CSC-
möjligheten. Även om det inte skulle visa sig möjligt att genomföra en CSC-lösning så skulle 
det ge ett värdefullt jämförelsematerial. Skälet för att inte ha med CSC som angavs var att det 
inte hinner utredas av SNIC eftersom det är komplicerat bland annat på grund av momsfrågan 
och på grund av hantering av känsliga data. Momsfrågan är svår men att utreda den måste 
göras externt och innebär därför inget större arbete för SNIC. Känsliga data kan fortsatt 
hanteras i Sverige och inte vid CSC. Jag bedömer att det underlag som presenterats för 
styrelsen överdriver svårigheterna att utreda CSC-alternativet. 

När det gäller vilka parter inom SNIC som fortsatt ska vara med i processen så är min 
uppfattning att UU inte har erfarenhet av upphandling och drift av storskaliga datorsystem och 
ej heller har tillgång till serverhall som uppfyller de ställda kraven. Jag kan emellertid ha fel i 
denna uppfattning. Problemet är att det underlag styrelsen tillställts är lärosätenas svar på 
ställda frågor, medan någon analys av dessa svar inte har delgivits styrelsen. Rimligen finns 
kunskap inom SNIC-kansliet om vilka datorupphandlingar parterna gjort i 100-MSEK-klassen 
och om parternas serverhallar i stort uppfyller de ställda kraven. 

Mitt förslag är att processen fortsätter med LiU, KTH, UmU och CSC.   


