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1. Delegationsordningens tillämpningsområde 
Delegationsordningen reglerar vissa frågor om delegation för det rådgivande 
organet SUNET inom Vetenskapsrådet.  

2. Frågor som avgörs av SUNET 
Av regleringen för SUNET (Dnr 113-2008-xxxx, enligt beslut av Veten-
skapsrådets styrelse vid styrelsemöte 2008-12-17) framgår ansvar och befo-
genheter för SUNET.  

3. Delegation till styrelsen för SUNET 

3.1. Allmänna förutsättningar 
Vid tveksamhet om en fråga ska beslutas av Vetenskapsrådets styrelse, av 
Vetenskapsrådets kommitté för forskningens infrastrukturer eller om den är 
delegerad till SUNET:s styrelse för beslut ska samråd ske.  

- I första hand ska samråd ske mellan  
o huvudsekreteraren för Vetenskapsrådets kommitté för forsk-

ningens infrastrukturer och  
o ordföranden samt föreståndaren för SUNET. 

- Om detta inte klargör frågan ska samråd ske mellan  
o huvudsekreteraren samt ordföranden för Vetenskapsrådets 

kommitté för forskningens infrastrukturer och  
o ordföranden för Vetenskapsrådets styrelse 

Styrelsen för SUNET har i övrigt möjlighet att föra även delegerade frågor 
till Vetenskapsrådets kommitté för forskningens infrastrukturer för beslut.  

Vidaredelegering 
Styrelsen för SUNET har rätt att vidaredelegera sin rätt att avgöra ärenden, 
utom i ärenden som innebär principiella ställningstaganden.  

Beslut om vidaredelegering ska dokumenteras. 

Delegering i enskilda ärenden 
Delegering kan ske i enskilda ärenden, när styrelsen för SUNET så bedömer 
vara lämpligt. I sådana ärenden fattar styrelsen beslut om delegering i anslut-
ning till det aktuella ärendet. Härvid gäller delegationen endast det enskilda 
ärendet.  

3.2. Delegation 
Till styrelsen för SUNET delegeras rätt att fatta beslut i följande frågor: 

- Arbetsordning för verksamheten inom det svenska universitetsdata-
nätet. 

- Genomförande av verksamhet inom det svenska univserietetsdatanä-
tet. 

- Rätt att teckna överenskommelser och avtal inom det svenska uni-
versitetsdatanätet, inom givna direktiv och tillgängliga resurser. 
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- Verksamhetsplan för verksamhet inom det svenska universitetsdata-
nätet, inom givna direktiv och tillgängliga resurser. 

- Finansieringsprinciper och budget för det svenska universitetsdata-
nätet, inom givna direktiv och tillgängliga resurser. 

- Investering och upphandling inom det svenska universitetsdatanätet, 
inom givna direktiv och tillgängliga resurser. 

- Anskaffning av ny utrustning för verksamhet inom det svenska uni-
versitetsdatatnätet, inom ramen för SUNET:s del av vetenskapsrå-
dets låneram. 

- Utseende av representanter för det svenska universitetsdatanätet 
inom nationella och internationella samarbetsorgan. 

4. Återrapportering 
SUNET:s styrelse ska tillse att återrapportering sker vid sammanträde i Ve-
tenskapsrådets kommitté för forskningens infrastrukturer. Återrapportering 
ska ske av alla beslut och förhållanden som är av vikt för kommitténs möj-
lighet att ansvara för Vetenskapsrådets verksamhet.  

Rapporter ska bl.a. ske av: 
- ekonomiska uppföljningar, 
- uppföljning av verksamheten, 
- ingångna avtal av betydelse för verksamheten, 
- extraordinära händelser inom det svenska universitetsdatatnätet, och 
- förhållanden i övrigt som har väsentlig betydelse för verksamheten. 

5. Giltighet 
Denna delegationsordning gäller från och med den 17 december 2008 tills 
vidare. 
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