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Protokoll avseende 

Beslut i per capsulam-ärende den 12 april 2012 

I beslutet deltagande ledamöter: 
 
Kåre Bremer, ordförande 
 
Karin Bengtsson 
Johanna Berg 
Marie Fryklöf  
Dan Henningson  
Carl-Gustaf Jansson 
Martin Millnert 
Edvin Norling  
Ingela Nyström 
Tony Ottosson Gadd 
Peter Parnes 
Per-Olof Rehnquist 
Torbjörn Widh 
 
Handläggare: Ann Matzén 
 
Ärendet: Beslut om kompetensprofil inför rekrytering av SUNET:s verksamhetschef 
 
Efter e-post-meddelande till styrelsen den 3 april 2012. 
 
Beslut: 
 
SUNET:s styrelse beslutar: 
 

• Att godkänna det förslag till kompetensprofil som den valda arbetsgruppen tagit fram. 
I arbetsgruppen har följande ledamöter ingått: Per-Olof Rehnquist (sammankallande), 
Martin Millnert, Ingela Nyström, Tony Ottosson Gadd och Ann Matzén (sekreterare). 
 

Bilaga: Kompetensprofil för SUNET:s verksamhetschef 
 
Vid protokollet: 
 
 
Ann Matzén 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Kåre Bremer 



Kompetensprofil för SUNET:s verksamhetschef /2012-04-03 
 
SUNET (Swedish University Computer Network) är en gemensam organisation och  
infrastruktur för främst universitet och högskolor med uppgift att tillgodose deras behov  
av nationell och internationell datakommunikation. Länk: www.sunet.se   
 
Verksamhetschefen svarar för den operativa verksamheten och rapporterar till SUNET:s  
styrelse. Till hjälp finns särskild kompetens för tekniska frågor och för driften  
av olika tjänster. 
 
Arbetsuppgifter 

Verksamhetschefen ska 

• ansvara för drift och förvaltning av SUNET:s tjänster 
• utveckla och förnya verksamheten i dialog med brukarna  
• bereda ärenden till SUNET:s styrelse och verkställa styrelsens beslut 
• företräda SUNET såväl nationellt som internationellt 
• ansvara för budget och ekonomisk uppföljning av verksamheten 

 

Kvalifikationer 

Vi söker en person som är väl förankrad i högskolevärlden med en bakgrund från kvalifice-
rade befattningar. Du bör ha ett stort intresse för teknikutveckling och dokumenterad erfaren-
het av projektledning och kvalificerade förhandlingar.  

Som person vill vi att du är kommunikativ, tydlig och social. Ett starkt eget driv och föränd-
ringsvilja är egenskaper som värderas högt. Vidare förutsätts en prestigelös hållning och en 
uttalad serviceinriktning. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift mycket väl. 

Tidigare erfarenhet av att leda IT-verksamhet liksom egen forskarutbildning är meriterande. 
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