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Reservation mot SNICs styrelsebeslut angående process för beslut 
kring värdskap för framtida kapacitet  

Jag reserverar mig mot styrelsens beslut 20 april 2021 att bjuda in samtliga parter i SNIC att 
tillhandahålla serverhall för framtida kapacitet.  Jag tillstyrker däremot styrelsens beslut att 
även undersöka möjligheten för en placering vid CSC.   

Jag menar att enbart de parter som har erfarenhet av upphandling och av drift av storskaliga 
datorsystem samt har tillgång till lämplig serverhall nu ska bjudas in. Att välja någon part som 
inte uppfyller dessa krav skulle medföra betydande risker för SNIC och är därför inte rimligt. 
Vidare, att bjuda in parter som inte är realistiska alternativ är inte rätt mot dem då det leder till 
onödigt arbete och ökar risken för negativa reaktioner och missämja. 

Min bedömning är att det finns en god kunskap inom SNIC om vilka som är de realistiska 
alternativen och varför de är det. Den rationella processen är då att styrelsen nu begränsar till 
dessa alternativ och motiverar varför.  Detta underlättar processen och ökar sannolikheten för 
att SNIC denna gång ska kunna fatta ett välgrundat och välmotiverat beslut av största 
nationell nytta. Jag vill påminna om att vi i den förra processen för beslut om investeringar, 
trots omtag av styrelsen, misslyckades med att få ett acceptabelt beslutsunderlag och fattade 
beslut som inte kom att hålla och, hävdar jag, innebar ett ineffektivt resursutnyttjande.  SNIC 
är också nu under stark kritik från VR:s internationella utvärderingspanel, för att vi inte 
förmått genomföra SNIC 2.0 och just för att vi inte använder tillgängliga resurser på ett 
effektivt sätt. Inför kommande beslut om värdskap för framtida kapacitet måste styrelsen få ett 
välmotiverat beslutsförslag från kansliet, det kan innehålla mer än ett alternativ då med en 
bedömning av för- och nackdelar för de olika alternativen, men det får inte vara icke-
jämförbara underlag av den typ som styrelsen fick inför investeringsbesluten 2019.  

Min uppfattning är att det är LiU, KTH och eventuellt UmU som uppfyller kraven ovan och 
mitt förslag är att enbart dessa tre parter nu bjuds in. 
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