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14.00-14.05 Inledning
Mats Berggren, vd, Umeå Energi Bredband

14.05-14.50 Hur samverkar vi i Västerbotten?
Karl Gustav Abramsson, styrelseordförande,  
AC-net

 WiFi plus AC-Net
Ett exempel på lyckad samverkan inom Väster
botten. Umeå Energi påbörjade ett utvecklings
initiativ med att bygga WiFi på allmänna platser 
för några år sedan. Uppsidan och möjligheterna 
med initiativet var många både för näringslivet 
och medborgarna och skulle bli ännu bättre om 
lösningen växte till att omfatta hela Västerbotten. 
ACNet blev det självklara valet och möjlig
göraren till det.
Magnus Wiberg, vd, AC-net och David Lindström, 
afffärschef, Umeå Energi Bredband

 paneldiskussion Är samverkan en verklig  
framgångsfaktor för ett litet stadsnät?
Svante Strömberg, Storuman
Madelene Jakobsson, Nordmaling
Martin Göransson, Åsele
Magnus Karlsson, Norsjö

14.50-15.10 Smarta hem
Skanska och Umeå Energi berättar om samar
betet mellan Skanska och Umeå Energi och den 
pilot som bedrivs inom ämnet smarta hem och 
vad det innebär för Skanska som exploatör,  
Umeå Energi som energi och kommunikations
leverantör samt de boende som nyttjare och 
gemensamma kunder. Det första steget är taget 
och nu handlar det om att skapa skalbarhet. 
David Lindström, affärschef, Umeå Energi och  
Fredrik Westerlund, projektutvecklare/projektledare, 
Skanska

15.10-15.30 Kaffe

PROGRAM

15.30-15.55 Plattformar och mötesplatser  
för samskapande utveckling
Med ambitionen att ge umeåborna en enklare 
vardag och regionen en hållbar framtid skapas  
nya plattformar för samarbeten där utveckling är  
i fokus. Testhuset och Ruggedised är två exempel 
på detta. Ruggedised är ett internationellt part
nerskap där utveckling för morgondagens smarta 
städer är i fokus.
David Lindström, affärschef, Umeå Energi Bredband 
och Magnus Stenvall, affärsutvecklare och partner-
skapsansvarig, Umeå Energi AB

15.55-16.25 Hur en liten leverantör blev en snabbväxare  
genom samarbete med Stadsnät
Johan Hellström, vd för IToch Telecomleveran
tören A3 berättar om resan från 16 000 kunder 
till över 200 000 kunder. Vidare så kommer han 
belysa tankar och idéer för framtiden och hur man 
kan fortsätta växa i samarbete med stadsnäten. 
Särskilt kommer företagsaffären att belysas och 
hur företagsaffären lever i symbios med privat
affären där den sistnämna är en förutsättning för 
att kunna vara konkurrenskraftig på företags
marknaden.
Johan Hellström, vd, AllTele.se, T3.se, Delegate.se 
och IT-Total

16.25-16.50 Phaze AdNet publicerar rapport om leverantörer 
till stadsnäten
Phaze AdNet publicerade hösten 2017 en rapport 
om framtid och förutsättningar för stadsnäten.  
I en ny rapport adresseras möjligheterna och 
utmaningarna för leverantörer till stadsnäten. 
Phaze AdNet har intervjuat såväl tjänsteleve
rantörer som leverantörer av system, utrustning 
och lösningar. Rapporten beskriver också hur ett 
eventuellt beslut om förändrad roll för stadsnäten 
påverkar leverantörerna. 
Hafsteinn Jonsson och Staffan Gustafsson,  
Phaze Ad Net AB

16.50-17.00 Sammanfattning och avslutning
Mikael Ek, vd, Svenska Stadsnätsföreningen  
och Mats Berggren, vd, Umeå Energi Bredband

Stadsnätsföreningen och Umeå Energi Bredband 
bjuder in till mat, dryck och nätverkande från kl 
19.00 på Eventvåningen P5 i Väven. Föranmälan!
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SPONSOR:

MODERATOR

Stadsnätsföreningen
 PER FRÖLING



09.30-11.45 Stadsnätsföreningens Årsmöte

11.45-12.45 Gemensam lunch 
Kaffe serveras hos utställarna

12.45-13.00 Inledning
Jörgen Svärdh, Ordförande, Stadsnätsföreningen och 
Hans Lindberg, kommunalråd, Umeå kommun

13.00-13.45 Västerbotten – ett digitalt kungadöme
Så arbetar och samverkar vi för att driva  
regional digital transformation med både  
bredd och spets
Magnus Rudehäll, Digital strateg, Region  
Västerbotten

13.55-14.25 parallella seminarier:

   1   – Digitala servicecenter
Kan vi öka den digitala delaktigheten och  
minska utanförskapet genom etablering av  
digitala servicecenter i Västerbotten?
Rebecca Eriksson, projektledare, Digitala  
servicecenter i Västerbotten

   2   – Digilyft – digitalisering av små  
och medelstora företag
Hur genomförs en regional kraftsamling för att 
små och medelstora företag ska kunna ta till vara 
på digitaliseringens möjligheter?
Beatriz Axelsson, digilots, Västerbotten och  
affärscoach i Norsjö kommun samt Patrik Lindgren, 
vd, Nya Swedlist AB

   3   – Datadriven innovation
Hur kan vi med data som central råvara skapa 
värde via nya och förbättrade produkter samt 
tjänster?
Thomas Kvist, projektledare LADDS, datadrivet labb

14.25-15.10 Kaffe serveras hos utställarna

15.30-16.30 ”Varför bredband och digitalisering både  
skapat Trump och är landsbygdens räddning”
Vår värld förändras snabbt just nu, när det gäller 
allt ifrån arbetsmarknad, livsstil och politik.  
    Per Ödling, som förutspådde Trump två år före 
valet av Trump, förutspår nu att den svenska 
liberala demokratin närmar sig sitt slut, där den 
enda räddningen är en ny guldålder för svensk 
landsbygd.  
    Ett föredrag som sammanställer insikter om 
varför vi har minusränta, om de nya IThoten mot 
demokratin, om hur vi fick Trump, Brexit, och 
framför en evidensbaserad vädjan att fokusera  
på landsbygdens utveckling och digitalisering. 
Per Ödling är professor i Telekommunikation vid 
Lunds universitet men placerad på Ericsson Research 
i Stockholm

16.30-16.50 Prisutdelning Årets Stadsnät

16.50-17.30 Jubileumsfirande

09.00-11.45  Registrering 
Kaffe och smörgås hos utställarna

ONSDAG
21 MARS

KVÄLLS
PROGRAM
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Från 19.15
Fördrink och Jubileumsmiddag  
med underhållning på Huset REX

Johan har en förmåga att skapa en alldeles 
unik stämning omkring sig, oavsett vilket 
sammanhang han kastas in i.

MODERATOR

JOHAN WESTER

PROGRAM UMEÅ FOLKETS HUS



08.45-09.10 Så kan IoT revolutionera samhället
IoT utgör en allt större del av digitaliseringen.  
Hur kan samhället dra nytta av Sakernas Internet 
och vilka fallgropar finns det att akta sig för?
Torbjörn Fängström, IoT Sverige

09.15-09.55 Framtidens stora utmaningar inom IoT  
och artificiell intelligens
Den tekniska utvecklingen kommer de närmaste 
åren radikalt förändra vårt samhälle. Många saker 
är till det bättre. Men vi måste ta tag i säkerhets
utmaningarna inom IoT idag för att kunna hantera 
riskerna och bli riktigt bra på artificiell intelligens 
imorgon. Åsa berättar om vilka säkerhetsutma
ningar finns inom IoT och artificell intelligens samt 
vikten av att börja hantera dem nu.
Åsa Schwarz, författare, krönikör  
och IT-säkerhetskonsult

09.55-10.35 Kaffe serveras hos utställarna

10.35-11.05 parallella seminarier:

   4   Säkerhet – De tre hoten
Telekommunikation och ett väl fungerande 
säkerhetsarbete inom branschen är en mycket 
viktig komponent för en fungerande digitalisering 
av samhällsviktiga funktioner. Utmaningarna att 
åstadkomma detta är detsamma för stora som 
små aktörer. Björn Gustafson som arbetar som 
nationell säkerhetschef på Telia berättar om hur 
de hanterar säkerhet och berättar lite extra om 
det människliga hotet som finns i vår närhet.
Björn Gustafson, National Security Manager,  
Telia Sverige

   5   Internet of Things en hörnsten  
i kommunernas digitalisering
När kommunerna nu satsar på att bli smarta  
så är IoT en av hörnstenarna för att det ska bli 
verklighet. Stadsnäten har stora möjligheter  
att skapa nya affärer samtidigt som de hjälper 
sina kommuner. Hör mer om lämpliga affärs
modeller för stadsnäten och hur de kan möta 
kommunernas behov.
Mikael Stenqvist, konsult, WSP

   6   Nyförsäljning, merförsäljning eller kundvård
Försäljningsarbetet i ett stadsnät är en komplex 
verksamhet. Det är många kundgrupper med 
olika drivkrafter och behov som alla kräver sin typ 
av upplägg och angreppssätt. 
    Goda råd och förslag till upplägg för att så 
effektivt som möjligt bedriva säljarbetet i ett 
stadsnät.
Hafsteinn Jonsson, Phaze Ad Net AB

11.15-11.45 parallella seminarier:

   7   Innovativa lösningar mot logiska hot bidrar 
till ett robust samhälle
Vår vardag präglas av digitaliserade tjänster som 
alla på något sätt är beroende av internet. Patrik 
Fältström från Netnod berättar om hur logiska 
hot som attackerar våra internettjänster kan be
gränsas genom att arbeta aktivt med innovativa 
tekniska lösningar, allt från tid och takt och smart 
omkoppling av exempelvis viktiga hemsidor.
Patrik Fältström, teknik- och säkerhetsskyddschef, 
Netnod

   8   Hur blir ett kommunalt bolag en attraktiv 
arbetsgivare?
Det råder tuff konkurrens på arbetsmarknaden 
idag. Yngre arbetstagare med digital kompentens 
kan välja och vraka mellan jobben.
    Hur blir man som arbetsgivare attraktiv? Hur 
bygger man en långsiktighet i sina rekryteringar?
Christian Skanderby, HR-chef och Helena Botold, 
HR-strateg, Umeå Energi

   9   Internet of things – En IT-säkerhetsmässig 
mardröm
Internet of Things (IoT) är ett samlingsnamn för 
produkter som innehåller elektronik med någon 
form av uppkoppling mot andra system, vanligtvis 
via internet. 
    Antalet cyberangrepp som involverar IoT 
enheter har ökat under senare år, vilket tillsam
mans med det förändrade omvärldsläget gör att 
risken är överhängande för större och mer ut
bredda cyberangrepp där IoTenheter är centrala. 
    Många av dessa har internetanslutna system 
som till del baseras på IoTprodukter, vilket gör 
systemen särskilt sårbara samtidigt som samhäll
skritisk verksamhet utgör en tydlig måltavla för 
cyberangrepp. 
    Daniel Eidenskog, forskare på FOI berättar om 
vad vi ska göra åt detta växande cyberhot.
Daniel Eiedenskog, forskare, Totalförsvarets  
forskningsinstitut
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TORSDAG
22 MARS

ANMÄL
DIG NU!

11.45-12.45 Gemensam lunch 
Kaffe serveras hos utställarna

12.45-13.15 parallella seminarier:

   10   När 1+1 blir 3
Hur kan ett energibolag och ett landsting skapa 
helt nya förutsättningar för patienter och Life 
Scienceindustrin?
Robert Winroth, innovationslandstingsråd i Väster-
botten och ordf för VLL Innovation, Göran Ernstson, 
koncernvd för Umeå Energi AB samt Jenny Eklund, 
OC Transformation partners och innovationsledare i 
partnerskapssatsningar

   11   Robust Fiber – nu uppdaterade bilagor för 
framtidsäker fiberkommunikation
Robust fiber är ett branschgemensamt koncept 
med syfte att ge tydlig vägledning till alla som 
vill bygga eller upphandla robusta och drift
säkra fibernät. Bakom konceptet står Post och 
tele styrelsen samt ett stort antal aktörer inom 
telekomsektorn. Vi lanserar en ny bilaga för  
fastighetsnät och reviderade anvisningar. Lars, 
ordförande i förvaltningsrådet Robust Fiber  
kommer att berätta om konceptet och nyheterna.
Lars Björkman, Robust Fiber/Stadsnätsföreningen

   12   Stadsnätsföreningens utblick
Vilka är Stadsnätsföreningens viktigaste frågor 
och vad händer det närmaste året?
Hur får medlemmarna hjälp på bästa sätt? 
paneldiskussion 
Maria Olsson, Övik Energi, Elin Bertilsson, Karlstads  
El och Stadsnät, Jörgen Swärd, Utsikt och Mikael Ek, 
vd Svenska Stadsnätsföreningen 
Moderator: Per Fröling

13.25-13.55 parallella seminarier:

   13   Ledningskollen- ett mångsidigt verktyg  
i stadsnätens verktygslåda
Ledningskollen är en kostnadsfri webbtjänst 
som minskar risken för avgrävningar och ökar 
möjligheten till grävsamordning. Ledningskollen 
är också en del av robust fiber och en del av 
utbyggnadslagen. 
    Jörgen Nordman, PTS projektledare för  
Ledningskollen berättar om hur och varför  
stadsnäten ska använda Ledningskollen för  
ökad driftsäkerhet och för att uppfylla krav  
i utbyggnadslagen.
Jörgen Nordman, Ledningskollen

   14   Digitalt ledarskap – en vägvisare  
för framtiden
För att Sverige ska lyckas med utvecklingen 
inom digitalisering så har regeringen tagit fram 
en strategi och bildat ett Digitaliseringsråd med 
uppgiften att främja en aktiv digitaliseringspolitik.
Åsa Zetterberg, Chief Digital Officer,  
Regeringskansliet

   15   Inera har en viktig roll  
i välfärdens digitalisering
SKL äger numera Inera och ger möjlighet för 
kommuner och landsting att köpa in sig i bolaget. 
Inera koordinerar och utvecklar digitala tjänster  
i samverkan med landsting, regioner och kommu
ner. För att det ska fungera så måste det finnas en 
robust och tillförlitlig infrastruktur i botten.
Petter Könberg, Avdelningschef, Inera

14.05-14.50 Ida Hult – Reality Bites
Vill du förbättra ditt kundfokus? Få reda på vad 
konsumenterna egentligen känner, behöver och 
vill ha?
    Ida är expert på att översätta trender och  
kulturella fenomen till fungerande affärsstrategier 
och ger en bild av förändringarna vi möter i dag; 
det digiloga livet där gammalt och nytt möts.
    Hon studerar våra nya sätt att vara, leva,  
arbeta, köpa och prestera. Hur man sedan gör 
affärer på detta är hennes expertis.

14.50-15.00 Sammanfattning och avslutning

15.00 SLUT

INSPIRATIONSTALARE

Ida Hult drivs av att förstå 
samtiden och skapa fram-
tiden. Hennes inspirerande  
föreläsningar handlar om 
framtid, vision, innovation, 
konsumenter och  
digitalisering.

IDA HULT

PROGRAM UMEÅ FOLKETS HUS



KONFERENSAVGIFTER 
STADSNÄTSFÖRENINGENS
ÅRSKONFERENS 2018

KONFERENSAVGIFT ÄGARREPR/POLITIKER

Endast eftermiddag 20/3  800:

Eftermiddag 20/3 samt heldag 21/3 inkl middag  3 200:

Eftermiddag 20/3 samt hela konferensen 21–22/3  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:

HOTELL
Stadsnätsföreningen ombesörjer bokning på ett antal hotell i centrala Umeå.  
I anmälningsformuläret väljer du hotell. Vi reserveras 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 epostadress 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,  
070822 96 40 eller mia.forslof@ssnf.org

REGISTRERING
Registrering sker på Umeå Folkets Hus, onsdag 21 mars 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  
registrerade uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna administrera konferen
sen. Uppgifterna kommer att sparas hos oss för vårt uppföljningsarbete och kan 
komma att användas för förnyad kontakt. 

http://www.trippus.net/Registrering SSNf arskonferens 2018
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