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Välkommen till Jönköping

14.00-14.05 Välkommen till Jönköping
Fridolf Eskilsson, vd Jönköping Energi-koncernen

14.05-14.20 Bredbandsbranschen och stadsnätens roll
Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen

14.20-14.40 skls syn på kommunernas viktiga roller  
i bredbandsutbyggnaden
Peter Haglund, sektionschef Infrastruktur  
och fastigheter SKL

14.40-15.00 Bättre priser för slutkunderna?
Crister Mattsson, Senior Advisor och Marco Forzati, 
senior scientist RISE Acreo

15.00-15.30 kaffe och mingel

förseminarier den 20/3

kVällen-före-mingel

främst för dig som är förtroendevald, offentligt anställd  
och arbetar med bredbands- och digitaliseringsfrågor och 
behöver förstå det kommunala stadsnätets roll bättre.
Stadsnätsföreningen i samarbete med Sveriges kommuner  
och landsting (SKL)

15.30-16.00 digitalt utanförskap = äldre, låginkomsttagare 
eller invandrare?
Det handlar uppskattningsvis om en miljon per-
soner i Sverige. Vilka blir konsekvenserna av ett 
digitalt utanförskap och hur får vi med alla som 
vill på digitaliseringståget? När en allt större del 
av samhället digitaliseras växer klyftan mellan de 
som använder internet och inte. Vad kan göras för 
att minska klyftan?
Fritz Sprung från Umecon och författare bakom 
Stadsnätsföreningens studie om digitalt utanförskap

16.00-16.20 så kan kommunerna minimera utanförskap  
och hur arbetar skl med att skapa ett digitalt 
innanförskap
Per Mosseby, chef Avdelningen för digitalisering SKL

16.20-16.50 stadsnät och integration ur ett bostadsbolags 
perspektiv
Kommunala bostadsbolaget Vätterhem berättar 
om öppen TV via stadsnätet, TV-portal och Med-
delandetjänst samt stadsnätet som grund för det 
intelligenta hemmet
Raymond Paska, marknads- och uthyrningschef och 
Johan Hageltorn, IT-chef Vätterhem

16.50-17.00 sammanfattning och avslutning
Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen  
och Peter Haglund, sektionschef Infrastruktur  
och fastigheter SKL 

stadsnätsföreningen och Jönköping energi bjuder in till mat, 
dryck och nätverkande från kl 19.00 på Brasseriet/småländska 
kolonin, kyrkogatan 4 i Jönköping. föranmälan!

moderator: per fröling, stadsnätsföreningen

lokal: festvåningen på elite stora Hotellet Jönköping

M
e

d
 r

e
se

rv
a

ti
o

n 
fö

r 
e

v 
ä

n
d

ri
n

g
a

r



09.30-11.45 stadsnätsföreningens Årsmöte

11.45-12.45 gemensam lunch 
kaffe serveras hos utställarna

12.45-13.00 Jönköping och stadsnätsföreningen  
hälsar välkommen 
Anne-Marie Nilsson, Kommunstyrelsens ordförande 
Jönköping samt Jörgen Svärdh, ordförande  
Stadsnätsföreningen

13.00-13.45 gemenSamt Seminarium 1 
attraktiva städer och regional utveckling

 Hör Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi 
och en av landets främsta experter på städer och 
regional utveckling berätta vad som krävs för att en 
kommun ska upplevas som attraktiv av dess invånare

14.00-14.30 Välj ett av följande:

 1:1 – stöd till bredbandsutbyggnad  
på landsbygden
Jordbruksverkets arbete med att hjälpa Sverige 
att få bredband.
Leif Dennerberg, generaldirektör Jordbruksverket

 1:2 – dig2020 – ett unikt samarbete mellan  
stadsnät, kommuner och länsstyrelsen  
i Västernorrlands län
Lyssna på hur Västernorrland har kommit framåt  
i det praktiska arbetet med den regionala digitala 
agendan genom ett bra samarbete mellan läns-
styrelsen, kommuner och stadsnäten.
Maria Olsson, Övik Energi, Mikael Näsström,  
Sollefteå kommun och Styrgruppens ordförande 
Daniel Gustafsson

 1:3 – 100 procent bredbandsutbyggnad, hållbar 
tillväxt och samhällsnytta – så hänger de ihop
ÅF, IP-Only och Region Halland presenterar sitt 
unika miljardsamarbete i Halland med fokus på 
hållbarhet och samverkan i en unik digitalise-
ringsresa. Projektet vilket är modern tids största 
fiberinfrastrukturprojekt ger alla hallänningar 
fiber anslutning till ett solidariskt pris och möjlig-
gör för Halland att bli det första digitaliserade 
länet i Sverige.
Nyamko Sabuni, hållbarhetschef ÅF 
Therese Wernstedt, ÅF 
Jimmy Stigevall, IP-Only 
Deltagare från Region Halland

14.30-15.15 kaffe serveras hos utställarna

15.15-15.35 gemenSamt Seminarium 2 
sveriges nya bredbands- och  
digitaliserings strategi
Regeringen har nyligen tagit fram en ny strategi 
för bredband och digitalisering. Vad innehåller 
den och hur kommer den göra Sverige fram-
gångsrikt?
Alf Karlsson, statssekreterare Näringsdepartementet

15.40-16.10 paneldiskussion om sveriges  
nya bredbandsstrategi
Kommer regeringens nya bredbandsstrategi öka 
takten i den svenska bredbandsutbyggnaden? 
Lyssna till expertpanelens tankar och funderingar 
kring regeringens vision för vårt branschområde.
Mikael Ek, vd Stadsnätsföreningen 
Dan Lems, bredbandsexpert SKL 
Karin Ahl, affärsutvecklare Rala Infratech 
Lars Sandqvist, kommun- och regionstrateg Telenor

16.15-16.45 framgångsrik sälj- och marknadskommunikation 
hos Jönköping energi
Hur säljer man 6 521 stycken fiberanslutningar  
på ett år? Hur kan man bemöta konkurrenternas 
erbjudande och ta hand om den informations-
hunger som villaägare har inför sin fiberanslut-
ning? Jönköping Stadsnät Wetternet har snart 
25 000 portar i nätet och är en del av Jönköping 
Energi. På seminariet hör du mer om vägen dit 
med framgångsfaktorer, säljplaner, marknads-
kanaler och byggmöten. 
Anna Söderberg, projektledare och Henrik Severed, 
marknadskommunikatör Jönköping Energi

16.45-16.55 prisutdelning Årets stadsnät och  
Årets stadsnätsentreprenör 2016

16.55-17.00 summering av dagen
Moderator Johan Wester samt  
Stadsnätsföreningens vd Mikael Ek

09.00-11.45  registrering 
kaffe och smörgås hos utställarna

Tisdag 21 mars
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MODERaTOR

JoHan Wester
Med humor, värme och hjärna lotsar Johan oss genom dagen.
Det är mycket skratt utan att ta udden av sammanhanget. Mer snabbtänkt än 
en kobra fångar Johan upp det som sägs – nästan innan det sägs…

kVällsprogram

från 19.00 fördrink och middag med underhållning  
på munksjömagasinen



09.00-09.45 gemenSamt Seminarium 3 
stadsnät för sverige in i framtiden  
– i juridiken och praktiken
Ur ett historiskt perspektiv har de svenska stads-
näten bidragit till såväl en ökad takt på bredbands-
utbyggnaden som att statuera framgångsexem-
pel för utbyggnaden i andra länder. På det här 
seminariet ges en historisk bakgrundsförklaring 
till de svenska stadsnätens framgångar samtidigt 
som det görs nedslag i den praktiska juridiken 
kring fiberutbyggnaden och hur juridiken kan 
skapa såväl nya möjligheter som hinder för att 
Sverige ska klara bredbandsmålen.
Kaisa Adlercreutz, advokat/partner, Front Advokater 
Amir Daneshpip, jurist, Front Advokater

09.45-10.25 kaffe serveras hos utställarna

10.25-10.55 Välj ett av följande:

 3:1 – anslutningsavtal fiber – ur ett juridiskt 
perspektiv
Workshopen tar upp några fallgropar och  
problem som man bör beakta vid upprättandet  
av anslutningsavtal.
Robert Wälikangas, jurist Wälikangas Juridik AB

 3:2 – nytt eU-regelverk för telekomsektorn
EU vill modernisera regelverket för elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster 
för att möta teknikutveckling, ändrade mark-
nadsförhållanden och användarnas behov av 
uppkoppling. Näringsdepartementet ansvarar 
för förhandlingarna med EU för Sveriges räkning. 
Marcus Boklund berättar om hur det går till, vilken 
tidplan som finns och vilka ståndpunkter Sverige 
värnar om.
Marcus Boklund, ämnessakkunnig  
Näringsdepartementet

 3:3 – dataskyddsförordningen – hårdare krav på 
hantering av personuppgifter
Nya dataskyddsförordningen, GDPR (General 
Data Protection Regulation), kommer att påverka 
alla organisationer och branscher som hanterar 
personuppgifter gällande sina anställda, kunder 
eller leverantörer. Förordningen gäller fullt ut och 
ersätter personuppgiftslagen (PuL) från och med 
den 25 maj 2018. 

Vad innebär den nya dataskyddsförordningen, 
vilka är de största skillnaderna jämfört med PuL 
och vad kan hända om man inte följer kraven?
Jonas Bodin, Senior Manager och Sofie Åberg,  
Associate, PwC

11.05-11.50 gemenSamt Seminarium 4 
en annan bransch – avtal och verktyg
Vad kännetecknar en framgångsrik bransch?
Erik Bergenstråhle, advokat och delägare Lindahls 
Advokatbyrå

11.50-13.00 gemensam lunch 
kaffe serveras hos utställarna

13.00-13.30 Välj ett av följande:

 4:1 – är gemensamma inköpsavtal lönsamma?
SKL Kommentus Inköpscentral delar med sig 
av sina erfarenheter av nationella samordnade 
upphandlingar av varor och tjänster. Ett vägledan-
de seminarium om vilka överväganden som är 
viktiga när leverantörsmarknader samordnat ska 
konkurrensutsättas. När och hur blir samordning 
för gemensamma inköpsavtal en framgångsfaktor?
Janne Jäderberg, kategoriansvarig, SKL Kommentus 
Inköpscentral

 4:2 – Branschens nya tjänsteleverantörsavtal  
för leverans i öppna nät
Tjänsteleverantörsföreningen och Stadsnäts-
föreningen informerar om arbetet med ett  
gemensamt Tjänsteleverantörsavtal som ska 
stödja dagens och morgondagens digitala  
tjänsteleveranser genom stadsnätens fibernät  
till oss medborgare. Ett spännande seminarium  
om vikten och framgången av att standardisera 
transmissionsprodukter i våra fibernät.

I det fall förhandlingarna mellan parterna är 
klara så presenterar Stadsnätsföreningen och 
TLF innehållet i det nya Standardavtalet.  
Programpunkten är därför preliminär!
Lars Björkman, projektledare, Stadsnätsföreningen 
samt repr från Com Hem

 4:3 – navet – nya sättet för alla att hålla koll  
på driftläget
Post- och telestyrelsen (PTS) har under sam-
lingsnamnet ”Navet” samlat samhällskritiska 
verktyg för rapportering av driftstörningar samt 
lägesstatus av störningar i ett nytt gemensamt 
verktyg. Med verktyget kan rapportering ske 
mellan operatörer (DIO), till myndigheter och 
viktiga samhällsfunktioner (SOS alarm). allt i ett 
och samma verktyg. ”Navet” är en del i att skapa 
driftsäkra- och robusta nät med bra rapporte-
ringsmöjligheter.
Nätsäkerhetsavdelningen, PTS

Onsdag 22 marsDaG 
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Foto: Sebastian Söderström.
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13.40-14.10 gemenSamt Seminarium 5 
Behovet av gemensam syn på robusthet  
och kvalitet
Varför det är så viktigt att nå en samsyn på teknik 
och skapa standarder? Handlar det bara om att 
möta kraven på ökad robusthet och kvalitet? Hur 
kan stadsnäten hävda sig i en allt tuffare konkur-
rens med en mognande telekommarknad och 
strukturaffärer? Går det att konkurrera och samti-
digt erbjuda en samhällskritisk infrastruktur? Eller 
är det det som är själva konkurrensen?
Lyssna på ett spännande resonemang mellan Jonas 
Birgersson, Labs2 och Patrik Fältström, Netnod

14.20-14.40 Välj ett av följande:

 5:1 – robusthet och kvalitet – fördjupning
Vårt digitaliserade samhälle har ett starkt behov 
av robusta och tillgängliga nät byggda på fiber-
teknologi. Det finns en del kritiska utmaningar 
vid förläggning av dessa fibernät. Jimmy Persson 
från Stadsnätsföreningen ritar och berättar om 
utmaningar och standarder kring rör, skåp och 
förläggningsmetoder.
Jimmy Persson, produktchef, Stadsnätsföreningen

 5:2 – pts syn på driftsäkerhet
Incidenter och förändringar i våra nät kan påverka 
samhällets möjlighet att leverera samhällskritiska  
tjänster till oss medborgare. De nya kraven på 
driftsäkerhet från Post- och telestyrelsen (PTS) 
som började gälla för cirka ett år sedan är en del  
i lösningen för att förhindra detta. PTS berättar 
om hur det går och vilka åtgärder som vidtagits 
under året av operatörer och vikten av att upp-
rätthålla rätt driftsäkerhetsnivå.
Nätsäkerhetsavdelningen, PTS

 5:3 – det händer på internet under 2017
Kommer robotarna att ta över alla våra jobb eller 
finns det en framtid för människor på arbets-
platserna även i framtiden? Hur blir internet bättre 
när virtual reality slår igenom på allvar? Hur går 
det för världen när staterna krigar över internet? 
Måns Jonasson gör varje år en trendspaning  
över hur internet och vår omvärld påverkas när 
digitaliseringen når nya framgångar och fronter.
Måns Jonasson, Digital Strateg  
på Internetstiftelsen i Sverige

14.40 summering av dagarna
Moderator Johan Wester, Stadsnätsföreningens  
ordförande Jörgen Svärdh och vd Mikael Ek

 grab-n-go-fika serveras från kl 14.30
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Foto: Jönköping Energi.
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Konferensavgifter 
stadsnätsföreningens
årsKonferens 2017

konferenSaVgift ägarrepr/politiker

Endast eftermiddag 20/3  600:-

Eftermiddag 20/3 samt heldag 21/3 inkl middag  2 900:-

Eftermiddag 20/3 samt hela konferensen 21–22/3  6 900:-

Hotell
Stadsnätsföreningen ombesörjer bokning på ett antal hotell i centrala Jönköping. 
Bussar kommer att transportera deltagarna mellan centrum och Elmia. I anmäl-
ningsformuläret väljer du hotell. Vi reserveras oss för slutförsäljning av hotellrum. 

BekräftelSe på din anmälan
När du gjort din anmälan i formuläret (Trippus) så kommer en automatisk bekräftelse 
till din mailadress. Viktigt därför att du anger korrekt mailadress. Får du av någon 
anledning ingen bekräftelse eller om något inte stämmer med dina önskemål,  
kontakta SSNf Event på konferens@ssnf.org 

aVBokningSregler
anmälan är bindande, gäller även logibokningen. Vid avbokning utgår full konfe-
rensavgift och eventuell hotellkostnad. Ersättare får skickas.

mäSSa
I samband med konferensen genomförs en utställning där ett antal leverantörer  
visar upp sina produkter och tjänster. För information kontakta Mia Forslöf,  
070-822 96 40 eller mia.forslof@ssnf.org

regiStrering
Registrering sker på Elmia Konferens, tisdag 21 mars mellan klockan 09.00–11.45. 
OBS! Årsmötet startar kl 9.30 den 21 mars.

information
Telefon +46 (0)16 51 70 12 alternativt konferens@ssnf.org

perSonuppgiftSlagen (pul)
Följande information lämnas med anledning av personuppgiftslagen (PUL).  
I och med att du anmäler dig till denna konferens, kommer dina inlämnade person-
uppgifter att förtecknas i ett databaserat register hos Stadsnäts föreningen. De re-
gistrerade uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna administrera konferensen. 
Uppgifterna kommer att sparas hos oss för vårt uppföljningsarbete och kan komma 
att användas för förnyad kontakt. 

konferenSaVgift  t o m 31/1  1/2 – 28/2        1/3–konferenSdag 

Medlem  6 900:-  7 900:-  8 900:-

Icke medlem  7 900:-  8 900:-  9 900:-

Anmäl dig på www.ssnf.org


