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Avtal om SUNET-anslutning
Högskoleverket har nu slutit avtal om SUNET-anslutningen för kommunbibliotek m fl. Leverantör är Telia PubliCom AB. Verket har sänt ut avtalet
samt ett kommenterande följebrev till kommunbibliotek, länsbibliotek och
länsmuseer.
Vi vill lämna följande information och kommentarer till avtalet.
När vi så småningom fick en dialog mellan statsmakterna och Svenska
Kommunförbundet, har vi från förbundets sida strävat efter att förtydliga
innebörden i det ursprungliga erbjudandet till kommunerna från staten. I
cirkulär 1997:106 daterat 1997 06 25 redovisades förbundets uppfattning om
SUNET-erbjudandet. Till cirkuläret fogades ett brev från SUNET och Högskoleverket som syftade till att klargöra innebörden i erbjudandet. För att
klargöra förbundets roll i processen kring anbudsförfrågan och upphandling
måste vi framhålla att vi inte har haft någon möjlighet att påverka utformningen av anbudsunderlag eller formulering av avtalstext.
Vi har, bl a utifrån ett stort antal frågor från enskilda kommuner, funnit att
det finns skäl att än en gång förtydliga innebörden i avtalet. Våra kommentarer hänför sig dels till bilaga 6 till leveransavtalet, Allmänna villkor m.m. för
användningen, dels gör vi vissa mer tekniska förtydliganden.
Användningen skall regleras på ett sådant sätt att förbindelsen verkligen blir
en resurs för kommunernas kultur- och kunskapsutveckling. Detta innebär
att biblioteket är huvudanvändare. Utöver biblioteket och dess filialer kan
förbindelsen användas av skolbibliotek, studiecentra och andra liknande
institutioner som ingår i det kommunala kunskaps- och kultursystemet. Det
är viktigt att påpeka att begreppet ”bibliotek” idag har en delvis annan innebörd än för några år sedan. Den tidigare självklara och tydliga kopplingen
mellan biblioteksverksamhet och lokal är idag inte helt given. Detta gäller bl
a skolbiblioteksfunktionen, men kan också gälla andra delar av bibliotekets
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verksamhet, t ex förvaltningsbiblioteksfunktionen, som ju ofta är decentraliserad/utlokaliserad till respektive förvaltnings lokaler. Av detta följer att
avgränsningen av biblioteksanvändningen måste bli ganska vid.
På två punkter är vår ståndpunkt rörande avgränsningen helt klar:
SUNET-anslutningen kan inte användas för kommunens administrativa Internettrafik. Inte heller kan skolbibliotekens möjlighet att disponera SUNETanslutningen utnyttjas för oseriöst ”chattande”. Förbindelsen är till för ett
seriöst kunskaps- och kulturarbete.
SUNET-anslutningen kan inte ersätta en befintlig Internetanslutning som
kommunen tidigare har anskaffat för den kommunala förvaltningens behov,
utan måste betraktas som ett tillskott till kommunens IT-kapacitet.
Två andra punkter förtjänar att påpekas.
I Allmänna villkor m m... konstateras att ”annan användning kan komma i
fråga...” Detta innebär bl a att till SUNET-anslutningen kan kopplas en
kommunal WEB-server och en modempool för allmänheten.
Det nu aktuella avtalet kan sägas upp efter två år, förutsatt att biblioteket och
andra SUNET-anslutna även efter tvåårsperioden har tillgång till samma bandbredd
som SUNET-avtalet erbjuder.
Vi vill vidare nämna möjligheten att koppla ihop det nya nätet med befintligt
lokalt nät, där rättigheter regleras genom inställningar i en router som leverantören åtar sig att konfigurera och underhålla, inom ramen för avtalet.
Slutligen vill vi betona att det är viktigt att leverantören samverkar med
kommunens IT-avdelning när det gäller nätkonfiguration och säkerhetsaspekter.
Beträffande de formella villkoren för den enskilda kommunens anslutning
vill vi tydliggöra följande förutsättningar.
Det ramavtal som nu tecknats mellan staten och Telia anger inget sista datum
för den enskilda kommunens anslutningsmöjlighet. Det innebär att kommunen inte behöver känna sig pressad till ett snabbt beslut utan kan ta god tid
på sig att ta ställning till erbjudandet.
Den tvåårsperiod som staten svarar för anslutningsavgiften gäller för den
enskilda kommunen från den tidpunkt då kommunen ansluter sig. Om en
kommun exempelvis ansluter sig från oktober 1998 svarar staten för anslutningskostnaden t o m september 2000.
Kommun som vid intresseförfrågan i början av 1997 tackade nej till SUNETerbjudandet är oförhindrad att nu eller senare anta erbjudandet. Tidigare
intresseanmälan innebar inget definitivt åtagande eller avvisande.
Utifrån dessa förtydliganden och kommentarer bedömer vi att det nu föreliggande avtalsförslaget är intressant för flertalet kommuner.
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Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Ingrid Olmander van
Erk, tel 08-772 41 67, Bengt Falke, tel 08-772 47 74 och Ingemar Andersson, tel
08-772 44 80.
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