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LINKÖPING 17–19 MARS 2020
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Välkommen till Linköping Konsert & Kongress

TISDAG
17 MARS

R
e

se
rv

a
ti

o
n

 f
ö

r 
e

v 
ä

n
d

ri
n

g
a

r

Dag 1 bjuder bland annat på...

ELIN WIHLBORG
Professor Linköpings Universitet 
 

JOHAN LINDÉN
VD Gaia
 

THOMAS WIKTORSSON
Senior Vice President Research & Technology and Test, Siemens
 

CHRISTIAN SAHLÉN
Executive Vice President ACTIA Nordic AB

FOTO: VISIT LINKÖPING

Elin Wihlborg är professor 
i statsvetenskap och 
forskar om hur samhällets 
digitalisering utvecklar  
samspelet mellan 
politiska strukturer och 
människors vardagsliv.

KVÄLLS
MINGEL

Stadsnätsföreningen bjuder in till mat, dryck och nätverkande från kl 19.00  
på Flygvapenmuseet i Linköping. Bussar avgår från hotellen 18.30.  Föranmälan!



ONSDAG
18 MARS

Foto: Mia Carlsson/Sveriges Radio

MODERATOR

Sveriges Radio
ERIK BLIX

08.30-09.15 Årsmöte Stadsnätsveteranerna

09.00-11.45 Inregistrering  
Kaffe och smörgås hos utställarna

09.30-11.45 Årsmöte

11.45-12.45 Gemensam lunch

12.45-13.00 Inledning
Stadsnätsföreningens ordförande samt  
Charlotta Sund, vd och koncernchef,  
Tekniska verken i Linköping

13.00-13.30 GEMENSAMT SEMINARIUM 1 
Hör civilminister Lena Micko berätta om 
regeringens uppdrag med att främja kommunernas 
digitaliseringsomställning och vilka utmaningar 
hon ser inom området.

13.40-14.10 GEMENSAMT SEMINARIUM 2 
 Telekomsektorn förändras - vad har vi att vänta?

Uppköp, sammanslagningar och avtalsdiskussioner  
som förs via media. Telekomsektorn är i gungning 
på många sätt. Hur påverkar detta konsumenterna, 
nätägarna och inte minst samhället i stort?
Jan Scherman, fd TV4-chef

14.20-14.50 Välj ett av följande:
 2:1 Telias roll på den svenska 

infrastrukturmarknaden
En beskrivning av Telia Infras roll, organisation och 
satsningar på bland annat fiberutbyggnad och 5G 
samt hur de ser på samarbetet med stadsnäten.
Staffan Åkesson, Chef Telia Infra

 2:2 Det är dags att varudeklarera digitala 
uppkopplingar
Hur kan vi tydliggöra leveransmöjlighet av digital 
välfärd oavsett var du bor och oavsett vad du har 
för uppkoppling? Kan vi varudeklarera förbindelser 
så att det blir enklare att förstå de tekniska 
förutsättningarna på en bredbandsanslutning? 
Intressanta frågor med intressanta svar. Kom och 
lyssna!
Jimmy Persson, utvecklings- och säkerhetschef på 
Stadsnätsföreningen
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KVÄLLS
PROGRAM

Från 19.00
Fördrink och middag med underhållning på Linköping  
Konsert & Kongress med eftermingel på Harrys

ONSDAG
18 MARS

 2:3 Hur ser Polhem Infra på infrastruktur-
investeringar?
De tre AP-fonderna har gått samman i ett 
gemensamt bolag med syftet att långsiktigt satsa 
på olika infrastrukturslag i Sverige.
Mikael Lundin, Vd Polhem Infra

14.50-15.30 Kaffe serveras hos utställarna

15.30-16.00 GEMENSAMT SEMINARIUM 3
Stadsnätens roll i kommunens IoT-arbete
Hur kan ett stadsnät stötta sin kommun i arbetet 
med att bygga upp det smarta samhället? Hör om 
goda exempel och konkreta verktyg som kan vara 
till nytta i arbetet med att bygga upp en samverkan 
inom IoT-området. 
Anna Bondesson, WSP

16.10-16.40 Välj ett av följande:
 3:1 Hur kan kommuner och stadsnät 

samverka kring IoT-lösningar inom ramen för 
upphandlingsregelverket?
Huvudregeln är att en upphandlande myndighet 
ska konkurrensutsätta sina inköp genom 
annonsering och i enlighet med reglerna i LOU. 
Finns det undantag från huvudregeln och i så fall 
vilka? Vad krävs för att dessa undantag ska kunna 
åberopas?
Kaisa Adlercreutz, advokat/partner, Front Advokater

 3:2 Affärsmodeller för IoT i ett hållbart samhälle
Vi hör ofta talas om begreppen smarta städer 
och smarta samhällen. Men vad menas med 
dessa begrepp och hur ser rollfördelning ut i dess 
värdekedjor?
Jimmy Persson, utvecklings- och säkerhetschef på 
Stadsnätsföreningen

 3:3 Betydelsen av cybersäkerhet ökar kraftfullt
I över 40 år har Sectra arbetat med att utveckla 
olika säkerhets- och kryptolösningar, i starten var 
det krypteringslösningar åt bankomater, och via 
kryptering till försvar och myndigheter har Sectra 
idag ha ett omfattande produkt- och tjänste-
erbjudande inom cybersäkerhet för de högsta 
säkerhetsklasserna (försvar, myndigheter och 
samhällets kritiska infrastruktur). Lyssna på den 
spännande resan som det Linköpingsbaserade 
företaget gjort och vad som väntar runt hörnet.
Torbjörn Kronander, huvudägare och CEO, Sectra AB

16.50-17.30 GEMENSAMT SEMINARIUM 4
 Vad har hänt i bredbandsvärlden de senaste  

10 åren och vad ligger framför oss?
Bredbandsforum, som firar tio år, har sedan 
starten varit ett viktigt nav i samverkan mellan 
branschen och politiken. Lyssna på ett panelsamtal 
med intressanta och viktiga personer som varit 
delaktiga i Sveriges bredbandsutveckling. Här 
blickar vi både bakåt och tittar på vad som ligger 
framför oss.
Medverkande: Alf Karlsson, fd Statssekreterare, 
Karin Ahl, fd ordförande i Stadsnätsföreningen 
och FTTH Council, Nils Hertzberg, fd kanslichef 
för Bredbandsforum samt Mikael Ek, VD för 
Stadsnätsföreningen
Samtalsledare Per Fröling, Stadsnätsföreningen

PROGRAM

FOTO: VISIT LINKÖPING



08.30-09.20 GEMENSAMT SEMINARIUM 5 
Digital Transformation
När omvärlden förändras och teknikutveckling sker 
i rasande takt krävs nya tankemönster, ny kunskap 
och nya processer i våra organisationer. Under 
föreläsningen ger Johanna konkreta verktyg och 
exempel på hur din organisation kan leda den 
digitala transformationen för att möta framtidens 
utmaningar.
Johanna Tömmervik, innovationsledare och 
inspiratör

09.30-10.00 Välj ett av följande:
 5:1 Anslutningspunkter i CESAR2 är avgörande 

för framgångsrika affärer hos stadsnäten
Stadsnätsrepresentanter från både större och 
mindre stadsnät berättar om vilka fördelar de ser 
med att lägga in sina anslutningspunkter i det 
gemensamma affärssystemet.
Panel: Stadnätsrepresentanterna Anette Grönberg, 
Hedemora, Mats Flankör, Kraftringen, Mats Falkeman, 
Härjeån. 
Moderator Per Fröling

 5:2 Ökad kundnöjdhet och ökat förtroende för 
branschen
Mycket negativ publicitet kring försenade 
fiberleveranser och avbeställningstvister har 
gjort att konsumenternas förtroende är lågt. 
Hur kan branschen agera för att visa ett bättre 
ansvarstagande, öka förtroendet och undvika 
negativ publicitet? Telekområdgivarna har en 
bra bild av problematiken genom de många 
konsumentkontakter som hanteras varje dag och 
kommer att diskutera vad som hittills har gjorts och 
vad som måste göras framåt.
Mattias Grafström, vd, Telekområdgivarna

 5:3 Programpunkt under arbete

10.00-10.45 Kaffe serveras hos utställarna

10.45-11.15 Välj ett av följande:
 6:1 Riskerna med att ersätta fast 

bredbandsinfrastruktur med enklare alternativ.
Det statliga forskningsinstitutet RISE har i en 
rapport, beställd av Svenska Stadsnätsföreningen, 
genomfört en analys över konsekvenserna med 
att ersätta den fortsatta fiberutbyggnaden med 
trådlösa alternativ. 
Marco Forzati, Rise

 6:2 På spaning efter driftsäkerhet
Allt fler tjänster och samhällsfunktioner förlitar sig 
på fungerande elektroniska kommunikationsnät 
och tjänster. Följderna av exempelvis 
säkerhetsattacker, sabotage eller annan 
skadegörelse kan få stora negativa samhälleliga 
konsekvenser. Hur står det till i Sverige? Följ med 
på en strategisk utblick och spaning.
Annica Bergman, chef för avledningen för säker 
kommunikation, PTS

 6:3 Så kan byanäten samverka med övriga 
bredbandssektorn
Byanät har stått för en betydande del av 
bredbandsutbyggnaden på landsbygden. Trots 
det är de en udda fågel bland övriga aktörer i 
bredbandsbranschen. Hör Byanätsforum berätta 
om hur branschen och byanäten kan öka sin 
samverkan.
Tommy Nilsson och Anna Johansson, Byanätsforum

11.35-12.05 GEMENSAMT SEMINARIUM 6 
Live hack och annat hårresande kring cybercrime
Anders Nilsson, ESET

12.05-12.10 Sammanfattning och avslutning
Vd Mikael Ek och ordförande Jörgen Svärdh 

12.10 Grab-n-go-lunch
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ANMÄL
DIG NU!

Johanna har en masterexamen i Innovation Management och 
mångårig praktisk erfarenhet av att utveckla innovativa lösningar 
och team. Hur kommer egentligen teknik som VR, AR, AI och IoT att 
förändra verkligheten som vi känner den idag? Johanna Tömmervik 
visar oss framtiden.

INSPIRATIONSTALARE

JOHANNA TÖMMERVIK



KONFERENSAVGIFTER 
STADSNÄTSFÖRENINGENS
ÅRSKONFERENS 2020

KONFERENSAVGIFT ÄGARREPR/POLITIKER

Endast eftermiddag 17/3  800:-

Eftermiddag 17/3 samt heldag 18/3 inkl middag  3 200:-

Eftermiddag 17/3 samt hela konferensen 18–19/3  7 200:-

KONFERENSAVGIFT  T O M 31/1  1/2 – 28/2        1/3 – KONFERENSDAG 

Medlem  7 200:-  8 200:-  8 900:-

Icke medlem  8 200:-  9 200:-  9 900:-

GRUPPRABATT
Är ni fem personer eller fler från samma organisation, kontakta SSNf Event,  
konferens@ssnf.org.

HOTELL
Stadsnätsföreningen ombesörjer bokning av hotellrum på ett flertal hotell  
i centrala Linköping med gångavstånd till konferensanläggningen.  
Vi reserverar oss för slutförsäljning av hotellrum. 

BEKRÄFTELSE PÅ DIN ANMÄLAN
En bekräftelse mailas från Trippus direkt när du anmält dig. Det är därför viktigt  
att rätt e-postadress anges i anmälningsformuläret.  

AVBOKNINGSREGLER
Anmälan är bindande, gäller även logibokningen. Vid avbokning utgår full  
konferensavgift 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 Linköping Konsert & Kongress  
onsdag 18 mars kl 09.00–11.45.  
OBS! Årsmötet startar kl 09.30 den 18 mars.

INFORMATION
Telefon 070-655 92 18 alternativt konferens@ssnf.org

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Eventool AB utför all behandling av dina personuppgifter i enlighet med  
Dataskyddsförordningen, GDPR. Läs mer på eventool.se/gdpr
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http://www.eventool.se/gdpr
https://www.trippus.net/registreringdeltagareAK2020
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