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Det här Stadsnätsmagasinet distri-
bueras till Stadsnätsföreningens  
samtliga medlemmar, stadsnät  
såväl som associerade, med  

syftet att beskriva vad vi arbetar med.  
Målet är att alla ni ska känna till det arbete 
som föreningen bedriver och på så sätt ska 
kunna dra nytta av allt det vi erbjuder våra 
medlemmar.

JAG ÄR BÅDE GLAD OCH STOLT över att Stads-
nätsföreningen numera har en stor bredd 
i olika frågor och områden som vi verkar 
inom, som gör att vi sammantaget är till 
god nytta för både stadsnät och branschens 
aktörer. Vi är ett starkt och motiverat team 
som finns till för er medlemmar.

VI VERKAR INTE BARA FÖR stadsnätens bästa 
utan en hel del av vårt arbete syftar till att 
skapa branschgemensamma överenskom-
melser, standarder och villkor. För att det 
arbetet ska bli framgångsrikt har vi alltid 
med oss representanter från både stadsnät 
och leverantörer och jag är övertygad om 
att detta är bästa sättet att utveckla den 
bransch som vi alla verkar inom. Jag hävdar 
också att vi i Sverige är världsledande på 
samverkan och det är en viktig anledning 
till att vi ligger långt fram när det gäller 
bredband, mobilt och digitalisering. Låt oss 
fortsätta så.

MED EN BRA SAMVERKAN skulle man kunna 
förledas till tron att konkurrensen är sämre, 
men det är tvärtom. Olika oberoende 
institut lyfter fram att konkurrensen i 
branschen är god i Sverige. Min övertygelse 
är att de lokala öppna stadsnäten är en 
avgörande faktor för konkurrensen och det 
är viktigt att vi fortsatt verkar för en sådan 
utveckling.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DET SENASTE ÅRET HAR en mängd olika  
händelser och förändringar gjort att 
stadsnäten nu möter en långt mycket mer 
komplicerad omvärld. Stadsnäten är en  
betydande del av Sveriges digitala vardag 
och med stadsnätens offentliga ägarskap 
ställs det fler och högre krav på dem. 
Förmågan hos stadsnäten att kunna möta 
omvärldens krav varierar och orsakerna är 
flera, det kan handla om allt från verksam-
heternas storlek, teknikval, affärsmodeller 
till ägarnas styrning.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN AV FÖRENINGENS huvuduppgifter under 
2022 är att nå en övergripande gemensam 
målbild med stadsnäten om färdvägen 
framåt och vad Stadsnätsföreningen ska 
göra för att stödja den genom att arbeta 
fram en uppdaterad strategi – Stadsnäts-
sverige 2028.

JAG VÄLKOMNAR EN löpande dialog, tveka 
inte att höra av er!

MIKAEL EK
Vd, Svenska Stadsnätsföreningen

Vi är till för er 
medlemmar!

Jag är både glad och stolt  
över att Stadsnätsföreningen  
numera har en stor bredd i 
olika frågor och områden 
som vi verkar inom.
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MIKAEL EK
Vd

Telefon: 
08-21 49 33
E-post: 
mikael.ek@ssnf.org

PER FRÖLING
Ansvarig regional 
samverkan

Telefon:
08-21 47 70 
E-post: 
per.froling@ssnf.org

CAMILLA JÖNSSON
Sakkunnig samhälle och 
politik

Telefon:
08-21 49 31
E-post:
camilla.jonsson@ssnf.org

LOTTA KARLSSON
Kommunikatör

Telefon:
08-21 47 27
E-post:
lotta.karlsson@ssnf.org

PER LINDSTRÖM
Kommersiell produktchef

Telefon:
08-21 46 06
E-post:
per.lindstrom@ssnf.org

VIKTORIA LUNDQUIST
Kanslichef

Telefon:
08-21 46 20
E-post:
kansli@ssnf.org

JIMMY PERSSON
Utveckling- och 
säkerhetschef

Telefon:
08-21 46 40
E-post:
jimmy.persson@ssnf.org

RASMUS RAHM
Teknisk projektledare

Telefon:
08-21 47 10
E-post:
rasmus.rahm@ssnf.org

LOUISE THORSELIUS
Chef Public Affairs och 
kommunikation

Telefon:
08-23 20 08
E-post:
louise.thorselius@ssnf.org

ROBERT WÄLIKANGAS
Branschjurist

Telefon:
08-21 44 20
E-post:
robert.walikangas@ssnf.org

MIA FORSLÖF
Eventchef

Telefon:
070-822 96 40 
E-post:
mia.forslof@ssnf.org

STADSNÄTSFÖRENINGENS KANSLI
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Vilken hastighet vill du komma upp i?
10GE för stadsnät

Utöver att vara Guldleverantör till SSNf har Transtema Fiberdata:

• partnerskap med Netadmin

• ytterligare breddad produktportfölj

• en dedikerad NOC som aldrig stänger

• konsulter som kan stadsnät

• fältservice över hela landet

Och mycket mer…

Vi finns för våra
samhällsviktiga  
stadsnät

Juridiskt tjänstekoncept 
– ETT VÄLBEHÖVLIGT KOMPETENSSTÖD TILL STADSNÄTEN

 

Robert Wälikangas har arbetat på 
Stadsnätsföreningen sedan augusti 
2020 i rollen som branschjurist. 

Stadsnätssfären är emellertid inte en okänd 
mark för honom. Innan han började på 
föreningen arbetade han under egen regi 
med byrån Wälikangas Juridik där han som 
föreningens juristleverantör bland annat 
genomförde utbildningar och bistod stads- 
näten med juridisk kompetens. 

SEDAN ROBERT WÄLIKANGAS började på 
Stadsnätsföreningen har han tillsammans 
med kansliet och styrelsen arbetat fram ett 
juridiskt tjänstekoncept som ger riktlinjer 
för hur föreningen lämpligast möter  
upp medlemmarnas behov av juridisk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

tjänstekonceptet vilken typ av stöd som 
ingår i medlemsavgiften och hur mer  
specifika arbetsinsatser hanteras där stads- 
nätsmedlemmen eller klustret själva får stå 
för kostnaderna.  

UNDER VÅREN 2022 KOMMER föreningen att 
erbjuda en juridisk introduktionskurs som 
riktar sig till stadsnät. Mer information om 
detta kommer föreningen att återkomma 
kring. 

– Förutom den juridiska introduktions- 
kursen så kommer vi även fortsätta att ta 
fram vägledningar och mallar inom en rad 
juridiska områden samt bevaka nya regle-
ringar som påverkar telekomsektorn, säger 
Robert Wälikangas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

kompetens. För att säkerställa att tjänste- 
konceptet speglar medlemmarnas behov 
har en analys genomförts tillsammans  
med stadsnät och kluster.

– Avsikten med det juridiska tjänste- 
konceptet är att stadsnäten ska få ett  
ändamålsenligt kompetensstöd så att  
det blir lätt för dem att göra rätt. Det kan  
handla om information, rådgivning, ut- 
bildningar eller vägledningar och mallar 
som är anpassade utefter de behov  
som medlemmarna har, säger Robert  
Wälikangas.  

DET JURIDISKA TJÄNSTEKONCEPTET tydliggör 
vilket kompetensstöd som medlemmarna 
kan förvänta sig av kansliet. Därtill klargör  
 

Telekombranschen har blivit alltmer regelstyrd vilket har resulterat i att det i dag är nödvändigt 
för aktörerna på bredbandsmarknaden att ha tillgång till juridisk kompetens. Med detta som  
bakgrund beslutade Stadsnätsföreningens styrelse att tillsätta ett juridiskt tjänstekoncept  
i syfte att tillmötesgå stadsnätsmedlemmarnas behov av kompetensstöd inom området. 

INFORMATION VÄGLEDNINGAR OCH MALLAR

UTBILDNINGAR RÅDGIVNING

• Hemsida, nyhetsbrev, artiklar  
i medlemstidning.

• Konferenser, särskilda  
informationsdagar och  
webbinarier.

• Arbetsprocesser och guide- 
lines avseende föreningens 
avtalspaket.

• Avtalsmallar och avtals- 
klausuler.

• Traditionella utbildningar och 
digitala utbildningar.

• Specifikt inriktade skräddar-
sydda utbildningsinsatser.

• Generell och övergripande 
rådgivning via e-post och 
telefon.

• Specifikt inriktad rådgivning 
och processtöd.
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DÅ VILL VI VETA VAD DU TYCKER
Scanna QR-koden med mobilen för att:

1. Intresseanmäla dig
2. Rösta på dina favoritämnen
3. Komma med egna önskemål 

V Ä L K O M M E N
T I L L

F R A M T I D E N
 
 

 
 Utan stadsnät, inget smart samhälle. Därför arrangerar Vinnergi 
 och Maintrac eventet Stadsnätsforum 2022, dit vi bjuder in dig 
 som jobbar med Sveriges stadsnät. Tillsammans sätter vi 
 agendan för morgondagens nätinfrastruktur. Vill du vara med?

Stadsnätsforum 2022

Stadsnätsföreningen fortsätter satsa 
på studioverksamhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Under 2020 fick Stadsnätsföreningen, 
likt övriga samhället, tänka om 
kring många av sina planerade 

aktiviteter. Fysiska träffar och konferenser 
fick i stället ta form i ett digitalt format. I 
och med det började föreningen att bygga 
upp en intern kompetens inom video-
produktion för att kunna erbjuda digitala 
informationstillfällen av hög kvalité till 
medlemmarna.  

NU NÄR RESTRIKTIONERNA har lättat och det 
har blivit tillåtet att träffas i större grupper 
igen kommer föreningen fortsätta att  
erbjuda digitala informationsträffar och 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
utbildningar till medlemmarna för att göra 
det mer lättillgängligt. 

– För oss som har medlemmar i hela 
landet så finns det ett stort behov av att 
göra vårt medlemsutbud så tillgängligt som 
möjligt. Därför ser vi en stor fördel med  
att fortsätta att erbjuda vissa utbildningar  
och informationstillfällen digitalt, säger  
Louise Thorselius, chef Public Affairs och 
kommunikation på Stadsnätsföreningen. 
 
FÖR TILLFÄLLET ARBETAR kansliet med att  
ta fram en handlingsplan för att tydlig- 
göra vilka aktiviteter som passar bäst i  
digital respektive fysisk form. Även fast 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
webbinarium är bra ur många avseenden 
så ser Stadsnätsföreningen ett behov av att  
genomföra vissa utbildningar och informa-
tionstillfällen fysiskt. 

– Föreningen kommer naturligtvis 
fortsätta att erbjuda fysiska träffar där 
föreningens vår- och höstkonferenser är 
viktiga inslag. Inte minst för att tillgodose 
medlemmarnas behov av nätverkande, 
säger Louise Thorselius.  

UNDER VINTERN KOMMER föreningen att  
erbjuda en mängd informationstillfällen  
till föreningens medlemmar. Mer informa-
tion om dessa skickas ut löpande. 

Under pandemin har behovet av kunskapsutbyte och utbildning varit fortsatt viktigt. Därför har 
Stadsnätsföreningen sedan hösten 2020 erbjudit digitala konferenser och informationstillfällen av 
olika slag. Även fast det nu har blivit möjligt att träffas i större grupper igen kommer föreningen 
fortsätta att erbjuda vissa digitala informationstillfällen framöver så att medlemmar landet över 
enkelt kan delta. 



informationspåverkansförsök ofta sker i 
olika typer av publika kommunikations- 
kanaler. Under början av 2022 kommer 
även ett anpassat material att distribueras 
till kommuners kommunikationsavdel- 
ningar. Målbilden är att fortsätta med  
informationsspridning och uppföljning  
av utbildningen under 2022.

För att ta del av materialet, besök  
ssnf.org/informationspaverkan.

98

Skyddet av Sveriges säkerhet 

ENLIGT SÄKERHETSSKYDDSLAGEN (2018:585)  
och säkerhetsskyddsförordningen 
(2018:658) ska den verksamhet som 
bedriver säkerhetskänslig verksamhet  
utreda behovet av säkerhetsskydd, vilket 
berör stadsnätsverksamheter i hög grad. 
Huvudsyftet med lagen och tillhörande 
förordning är att skydda så kallade säker- 
hetskänsliga verksamheter av betydelse  
för Sveriges säkerhet. Verksamheter som 

riskerar att beröras av lagstiftningen  
behöver genomföra en säkerhetsskydds- 
analys där bland annat konsekvenser,  
skyddsvärden, sårbarheter och hotbild 
noga analyseras och dokumenteras.

MED PLANERAD START under april 2022 
kommer Stadsnätsföreningen att erbjuda 
ett nytt fördjupat utbildningsprogram  
baserat på de nya bestämmelserna i  

Den 1 december 2021 trädde nya bestämmelser i säkerhetsskyddslagen samt en ny säkerhets-
förordning i kraft. De nya bestämmelserna ställer bland annat högre krav på verksamhetsutövare 
som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. För att Stadsnätsföreningens medlemmar på ett  
enklare sätt ska kunna möta dessa nya bestämmelser lanserar föreningen ett utbildningskoncept 
med start under våren 2022. 

– VILKEN ROLL HAR DU OCH DIN VERKSAMHET?

INFORMATIONSPÅVERKAN ÄR potentiellt 
skadlig kommunikation som främmande 
makt eller deras ombud ligger bakom. Det 
handlar om en medveten inblandning från 
främmande makt där försök görs att skapa 
misstro mellan medborgare eller mellan 
medborgare och stat. Enligt Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, MSB,  
har kommunikation med dessa antagoni-
stiska syften blivit allt vanligare under de 
senaste åren där bland annat telekom- 
sektorn pekas ut som ett mål för just 

Stadsnätsföreningen vill öka kunskapen 
kring informationspåverkan 
– HAR TAGIT FRAM HANDLEDNING OCH UTBILDNING 

Digitaliseringen har gjort det enklare att manipulera information  
genom så kallade informationspåverkanskampanjer. Både 
offentlig sektor och aktörer inom samhällskritisk verksamhet är 
utsatta och därför har Stadsnätsföreningen tagit fram en vägled-
ning inom området. Materialet syftar till att rusta stadsnät i deras 
förmåga att identifiera informationspåverkan. 

informationspåverkan. Därför har Stads- 
nätsföreningen under hösten startat ett 
projekt, med stöd av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap samt Post- 
och telestyrelsen, vars syfte är att öka 
stadsnätens kunskap kring ämnet. 

INOM RAMEN FÖR PROJEKTET har föreningen 
tagit fram en skriftlig handledning och en 
digital samt inspelad utbildning. Materialet 
riktar sig främst till anställda vid stadsnät 
som arbetar med kommunikation då 

Under 2022 kommer Post- och  
telestyrelsen, PTS, att samla repre-
sentanter från telekomsektorn  

och genomföra övnings- och utbildnings- 
aktiviteter i syfta att stärka sektorns  
förmåga. En viktig del i myndighetens 
arbete inom området har varit att främja 
just samverkan mellan sektorns olika 
aktörer och under de senaste åren så har 
Stadsnätsföreningen ansvarat för den delen 
av samverkan som rör stadsnäten. Arbetet 
bedrivs inom det som kallas för SISG, 
Stadsnätens samverkansgrupp, och är ett 
samverkansorgan som samarbetar med 
både NTSG och direkt med PTS vid behov.

UNDER 2022 KOMMER PTS att erbjuda flera 
aktiviteter där det kommer att bli möjligt 
för representanter från stadsnäten att  
öva samverkan under kris med övriga  
branschen. Det kommer också att  
erbjudas specifika utbildnings- och

 
övningstillfällen riktade till stadsnäten i 
syfta att förbättra samverkan inom ramen 
för SISG.

– Det här innebär en möjlighet både 
för stadsnäten och övriga branschaktörer 
att just få öva hur vi ska samverka när det 
uppstår en kris. På så sätt kan vi både iden-
tifiera vad vi gör bra redan i dag men också 
hitta förbättringsområden som vi kan arbe-
ta vidare med för att utveckla vår förmåga 
att gemensamt hantera kriser ytterligare, 
säger Jimmy Persson, utveckling- och  
säkerhetschef på Stadsnätsföreningen.

ETT ANNAT VIKTIGT LED I arbetet med att öka 
samverkansförmågan är att ha rätt verktyg 
som möjliggör och förenklar inrapporte-
ring av lägesbild. I ett projekt finansierat av 
Post- och telestyrelsen har Stadsnätsföre-
ningen utvecklat ett verktyg där stadsnät på 
ett enkelt sätt kan rapportera in sin läges-
bild med information om exempelvis antal

 
 
påverkade hushåll och beräknad klartid 
för driftsavbrott. På så sätt kommer arbetet 
med att skapa en gemensam lägesbild för 
samtliga stadsnät att både förenklas och 
effektiviseras.

– Stadsnät som kan samverka med när-
liggande nätägare kan vara avgörande för 
förmågan att snabbt kunna agera vid exem-
pelvis naturhändelser eller andra former 
av kriser. Men det är viktigt att de verktyg 
vi har för den här samverkan är enkla att 
använda och därför är de satsningar som vi 
gör under 2022 ett viktigt steg i rätt riktning, 
säger Jimmy Persson.

MER INFORMATION OM DE övningar- och 
informationsaktiviteter som Stadsnätsföre-
ningen och PTS kommer att genomföra 
inom säkerhetsområdet kommer att finnas 
på Stadsnätsföreningens webbplats samt 
skickas ut som information direkt till före-
ningens stadsnätsmedlemmar. 

Så samverkar branschen inom 
säkerhetsområdet
Säkerhetsfrågan är högt upp på agendan både bland stadsnät och övriga aktörer i branschen. 
Inom ramen för Post- och telestyrelsens samverkansorgan NTSG, Nationella telekomsamverkans- 
gruppen, så bistår Stadsnätsföreningen med att organisera landets stadsnät. Under 2022 kommer 
arbetet med att utveckla sektorns krishanteringsförmåga att fortsätta i form av både samverkans-
övningar och nya verktyg.

säkerhetsskyddslagen och den nya 
säkerhetsförordningen. Programmet har 
tagits fram av Stadsnätsföreningen och 
består av tre block som sträcker sig över två 
månader. Utbildningsprogrammet riktar 
sig till de som har ett verksamhets- eller 
säkerhetsansvar, samt de som arbetar  
praktiskt med säkerhetsfrågor. Mer infor- 
mation om detta kommer att skickas till 
föreningens medlemmar.

FOTO: MOSTPHOTOS
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SVENSKA STADSNÄT
BEHÖVER

VASSA VERKTYG

STADSNÄTSPORTALEN
FÖR ALLA

LEVERANTÖRER

HHeemmaarrbbeettee,, oonnlliinneemmöötteenn oocchh öökkaadd ee--hhaannddeell ssttäälllleerr

öökkaaddee kkrraavv ppåå nnäätt,, aannsslluuttnniinnggaarr oocchh ttjjäännsstteeuuttbbuudd..

SSttaaddssnnäättsswweebbbbeenn pprroofifilleerraarr ddiitttt nnäätt oocchh iinnffoorrmmeerraarr..

DDeenn eeffffeekkttiivviisseerraarr ddiitttt aarrbbeettee mmeedd aatttt aannsslluuttaa

ffaassttiigghheetteerr oocchh vviissaarr uupppp eenn aattttrraakkttiivv bbuuttiikk fföörr aatttt

ssäälljjaa ttjjäännsstteerr.. ÖÖvveerr 112200 ssttaaddssnnäätt kkaann iinnttee hhaa ffeell..

LLääss mmeerr ppåå wwwwww..ssttaaddssnnaattsswweebbbbeenn..ssee

DDeett äärr hhäärr dduu hhiittttaarr ddee ppooppuulläärraa vveerrkkttyyggeenn ssoomm

uunnddeerrlläättttaarr oocchh eeffffeekkttiivviisseerraarr aarrbbeetteett fföörr nnäättääggaarree..

ÖÖvveerr 115500 lleevveerraannttöörreerr mmeedd oolliikkaa ssttaaddssnnäättssttjjäännsstteerr

äärr aannsslluuttnnaa ttiillll TTjjäännsstteegguuiiddeenn vviiaa eenn oonnlliinnee--hhuubbbb

ffrråånn vviillkkeenn ddee bbllaanndd aannnnaatt sskkjjuutteerr uutt oocchh uuppppddaattee--

rraarr ssiitttt ttjjäännsstteeuuttbbuudd oocchh ttaarr eemmoott bbeessttäällllnniinnggaarr..

EEnnkkeelltt oocchh ssmmiiddiiggtt wwwwww..ssttaaddssnnaattssppoorrttaalleenn..ssee

KKoonnttaakkttaa oossss oomm dduu vviillll vveettaa mmeerr

eelllleerr bbookkaa eenn wweebbbbddeemmoo

Anslutamotorn

www.eklundh.com | info@eklundh.com
072-318 84 14

Tjänsteguiden
Marknads-
databasen

Rejlers är ett av Nordens ledande 
teknikkonsultföretag. Med vår vision 
”Home of the learning minds” som 
riktmärke skapar vi en plattform för 
kontinuerligt lärande, utveckling och 
tillväxt. Rejlers spetskompetens 
hjälper företag, myndigheter och 
andra organisationer att möta 
utmaningar de står inför i dag.

Våra tjänster utgör viktiga 
byggstenar för att uppnå ett hållbart 
samhälle genom omställning till 
förnybar energi, skifte till smart 
industri och framtidssäkra 
samhällen. Vi upphör aldrig att lära 
och kommer alltid skapa värde för 
våra intressenter.

Rejlers är certifierade enligt Robust 
Fiber, både som företag och 
konsulter.

Rejlers utbildar för certifiering inom 
Robust fiber, besiktningsmän och 
projektörer samt inom driftsäkerhet, 
elsäkerhet, säkerhetsskydd, 
informations- och integritetsskydd. 

OM REJLERS

LÄS MER 
OM VÅR 
FIBERPROCESS!
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Tjänsten CESAR2 är en handelsplats 
för förbindelser och tjänster basera-
de på fiber. Tjänsten förenklar affärer 

mellan operatörer och stadsnät då både 
köpare och säljare kan använda tjänstens 
kartfunktion för att lokalisera exakt mellan 
vilka punkter en fiber finns. När man har 
lokaliserat ett specifikt område kan man 
enkelt skicka en offertförfrågan eller få ett 
exakt pris för upplagda produkter vid en 
direktorderläggning.

I CESAR2 ÄR AFFÄRSPROCESSEN och produk-
terna standardiserade med ett gemensamt 
avtalspaket, vilket innebär att köpare och 
säljare inte behöver förhandla varje gång 
en affär görs upp. Samma anslutningsavtal 
används oavsett om man är köpare, säljare 
eller både köpare och säljare. 

NYLIGEN UPPNÅDDE CESAR2 en halv miljon 
importerade anslutningspunkter. Dessa an-
slutningspunkter möjliggör för operatörer 
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att se var stadsnäten har fiber via kartfunk-
tionen, vilket förenklar för operatörerna 
då de kan lokalisera var fiber finns i ett 
specifikt intresseområde. 

– Sedan en tid tillbaka har föreningen 
haft en halv miljon anslutningspunkter 
som en milstolpe, så det känns väldigt 
roligt att det nu har uppnåtts. Men ännu 
är vi inte klara. För att CESAR2 ska bli 
framgångsrikt på riktigt måste stadsnäten 
bli ännu bättre på att importera in sina 
anslutningspunkter, noder och skapa  
produktområden. Jag finns tillgänglig  
om man behöver hjälp med importen  
eller om man har andra frågor, säger 
Rasmus Rahm, teknisk projektledare på 
Stadsnätsföreningen. 

Varför är det viktigt för stadsnäten att 
importera in den här informationen i 
CESAR2? 

– Förutom att det förenklar fiberaffären 
mellan nätägare och operatörer så handlar 

 
 
det om stadsnätens existensberättigande 
där det gäller att tillgängliggöra sin infra-
struktur på lika villkor, men också om att ta 
vara på framtidens affärer. Stadsnäten kan 
bli attraktiva samarbetspartners åt flera av 
de stora operatörerna på marknaden då 
deras nät är både robusta och redundanta. 
De har många fördelar jämfört med andra 
aktörer, men syns man inte så finns man 
inte, säger Rasmus Rahm.
 
TILLSAMMANS MED CESAR2:S förvaltnings- 
råd arbetar Stadsnätsföreningen ständigt 
med att göra tjänsten så bra som möjligt 
och uppgraderingar samt nya funktioner 
tillkommer löpande. För att få koll på de  
senaste uppgraderingarna och funktion- 
erna i CESAR2 har Stadsnätsföreningen 
tillägnat en sida på sin webbplats under 
namnet Nyheter CESAR2 där samtliga  
stora förändringar rapporteras. Det går 
även bra att ta del av dessa i CESAR2  
under versionsnyheter i webbklienten. 

CESAR2 

I höstas uppnådde Stadsnätsföreningens handelsplats CESAR2 en halv miljon anslutningspunkter. 
Att öka mängden anslutningspunkter har varit ett prioriterat arbete för Stadsnätsföreningen, men 
ännu är jobbet inte klart. Ju fler anslutningspunkter och noder som importeras samt produktområ-
den som skapas desto fler affärer möjliggörs mellan stadsnäten och operatörerna.

har uppnått en halv miljon importerade anslutningspunkter
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Nya medlemssidor
möjliggör enklare hantering av kontaktinformation 
och exklusiv medlemsinformation

Under hösten lanserade Stadsnätsföreningen nya sidor på webbplatsen som riktar sig till  
föreningens medlemmar. Syftet är att medlemmarna enklare ska hitta information som riktar  
sig specifikt till dem samt att de själva kan hantera sina och medlemsorganisationens kontakt- 
uppgifter, vilket möjliggör en förbättrad medlemskommunikation. 

 
 
 
 
 

 

Stadsnätsföreningen arbetar konti-
nuerligt med att nå ut med relevant 
information, nyheter och inbjud-

ningar till medlemmarna. Därför är det 
viktigt att föreningen har tillgång till ett 
uppdaterat medlemsregister med relevant 
information och kontaktuppgifter till de 
anställda. En viktig funktion som lanserats 
inom ramen för konceptet ”mina sidor”  
är medlemmarnas möjlighet att själva 
administrera sina kontaktuppgifter.

– Föreningens ambition med de den nya 
registerfunktionen är att lära känna våra 
medlemmar så bra som möjligt. Ju mer 
uppdaterad information vi har om med-
lemsorganisationerna och dess anställda 
desto bättre kan vi nå ut och vara i dialog 
med dem. Ambitionen är alltså inte att 
kommunicera mer utan att kommunicera 
mer träffsäkert, säger Viktoria Lundquist, 
kanslichef på Stadsnätsföreningen.

VARJE MEDLEM HAR OCKSÅ fått en utpekad 
registeransvarig som har i uppdrag att 

 
säkerställa att föreningens har rätt och 
uppdaterad information i sitt register.

– I och med att kontaktuppgifter ständigt 
förändras är det mycket bättre att med-
lemmarna själva får ansvara för löpande 
uppdatering. Kansliet når då lättare ut 
till medlemmarnas anställda inom deras 
respektive intresseområden, säger  
Viktoria Lundquist.   

MED DE NYA MEDLEMSSIDORNA vill Stads- 
nätsföreningen även göra det enklare för 
medlemmarna att hitta information som 
riktar sig specifikt till dem, som exempelvis 
rapporter, tjänster och informationsutskick 
som tidigare legat bakom inloggning  
utspridd på olika sidor. 

– Som medlem kommer det framför 
allt bli lättare att hitta information som är 
relevant för just dem via de nya medlems- 
sidorna. Vi på kansliet har förstått att  
information bakom inloggning tidigare 
varit svår att hitta. På medlemssidorna är 
materialet indelat under olika kategorier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
för att det ska bli enklare för medlemmarna 
att orientera sig, säger Viktoria Lundquist.

DE NYA MEDLEMSSIDORNA lanserades på 
Stadsnätsföreningens webbplats i början  
av oktober. I samband med lanseringen 
skickade kansliet ut information till 
medlemsorganisationernas anställda med 
instruktioner om hur man ansöker om ett 
webbkonto samt en uppmaning om att 
uppdatera sina uppgifter. Om detta ännu 
inte är gjort, besök gärna webbplatsen och 
ansök vid behov om ett webbkonto under 
”Medlem” i toppmenyn och uppdatera 
därefter kontaktuppgifterna.  

Vid frågor eller om problem uppstår med  
att skapa ett webbkonto, mejla till 
helpdesk@ssnf.org.

Flera viktiga händelser inom påverkans-
området att vänta under 2022

Valår, ny telekomlagstiftning och undantag för stadsnät att verka 
utanför sina kommungränser är bara några av de frågor som 
väntas påverka Stadsnätsföreningens påverkansarbete under  
kommande månader. Föreningen arbetar kontinuerligt med att 
värna branschens intressen gentemot berörda myndigheter och 
beslutsfattare och 2022 väntar bli ett ovanligt händelserikt år.

Inom ramen för Stadsnätsföreningens 
verksamhetsområde ”Kunskapslyftet” 
arbetar föreningen med att värna stads- 

näten och övriga branschens intressen. 
Det kan exempelvis handla om att påvisa 
nyttan med ökad bredbandsutbyggnad 
eller belysa vikten av regeländringar som 
kan öka stadsnätens möjlighet att bidra till 
den fortsatta bredbandsutbyggnaden.

– Stadsnätsföreningens uppdrag är  
att vara ett språkrör för föreningens  
medlemmar i dialogen med relevanta  
myndigheter och beslutsfattare. Under 
2022 är det dessutom valår och det brukar 
medföra att flera av de personer som vi

vanligtvis har dialog med byts ut och då  
är det viktigt att skapa nya relationer i syfte 
att säkerställa att de frågor som är viktiga 
för föreningen och dess medlemmar ham-
nar på politikernas agendor, säger Louise  
Thorselius, chef Public Affairs och kommu-
nikation på Stadsnätsföreningen. 

UTÖVER RIKSDAGSVAL VÄNTAS också frågan 
om att undanta de kommunala stadsnäten 
från den så kallade lokaliseringsprincipen 
att bli högaktuell. Stadsnätsföreningens 
förhoppning är att regeringen föreslår för 
riksdagen om ett undantag någon gång 
under 2022.

UNDER ÅRET VÄNTAS RIKSDAGEN även fatta 
beslut om ny telekomlagstiftning, baserad 
på EU:s telekomkodex. Stadsnätsförenin-
gen kommer att analysera förslaget när det 
presenteras och även anordna informati-
onstillfällen för föreningens medlemmar 
i syfte att öka förståelsen för den nya 
lagstiftningen.

– Att sätta sig in i den nya lagstiftningen 
är ett omfattande arbete och vår förhopp-
ning är att vi ska kunna stötta föreningens  
medlemmar med detta i så stor usträckning 
som möjligt. Dels kommer vi att informera 
om den nya lagstiftningen i våra olika  
kanaler men vi är också tillgängliga för att 
svara på frågor och diskutera innebörden 
av den nya lagstiftningen, säger Camilla 
Jönsson, sakkunnig samhälle och politik  
på Stadsnätsföreningen.

MER INFORMATION OM Stadsnätsföreningens 
arbete inom påverkansområde kommer 
att skickas ut till föreningens medlemmar 
löpande under året.
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STADSNÄTSFÖRENINGENS CERTIFIERADE SILVERLEVERANTÖRER

Stadsnätsföreningen har tecknat leverantörs-
avtal med företag som erbjuder kvalitativa 
tjänster och produkter för öppna stadsnät i 
syfte att bidra till att de svenska stadsnäten 
blir nät i världsklass. Det handlar om allt från 
det som ligger i marken, hur det driftas och 
övervakas, effektiva affärsmodeller, tjänster 
och fönstret mot marknaden. Leverantörerna 
certifieras och tecknar avtal som guld- eller 
silverleverantör. 

Är du intresserad av att bli avtalsleverantör 
hos Stadsnätsföreningen? Läs mer om avtalet 
och de certifierade leverantörerna på ssnf.org.
Det går även bra att kontakta Per Lindström, 
kommersiell produktchef på Stadsnätsfören-
ingen, per.lindstrom@ssnf.org, 08-21 46 06.

LEVERANTÖRSAVTALET

tel. 08-52 400 700 • info@direktronik.se • www.direktronik.se

Dataprodukter utöver det vanliga

PART OF LAGERCRANTZ GROUP

-

Vi skickar 
samma dag!

Gäller order lagd 
innan kl.15 och 
artiklar i lager

Personlig 
service

Fri rådgivning 
och support

360° genuin 
omtanke

Optisk fibertestare - 
USB analys inspektion
• Med ett inspektionsmikroskop ser du om 
det finns smuts, sprickbildning, ojämnheter 
eller andra avvikelser på glasytan som riskerar 
att försämra prestanda och kan snabbt utföra 
en extra rengöring. Den tillhörande mjukvaran 
ger dig dessutom 
möjlighet att  
uppfylla kraven  
i IEC standard 
61300-3-35  
genom automatisk  
kvalificeringen av 
fibern.

Fibermikroskop med 
Cleanset LC/MU/FC/SC/ST ADAPTER

• Med ett inspektionsmikroskop ser du  
snabbt om det finns smuts på glasytan och 
kan snabbt utföra en extra rengöring.  
Tro inte att du kan 
se om fiberkontak-
terna är smutsiga 
med blotta ögat. 
Använd ett profes-
sionellt mikroskop 
med tydlig display 
så slipper du 
riskera opålitliga 
anslutningar med 
driftproblem som 
följd.

Professionella mikroskop med tydlig display 
– undviker opålitliga anslutningar med driftproblem som följd.

Leverantörsavtalet ger förmånliga 
tjänster och produkter för stadsnäten

Stadsnätsföreningen har tecknat 
leverantörsavtal med företag som 
erbjuder tjänster och produkter för 

stadsnät i syfte att bidra till att de svenska 
stadsnäten kan leverera nät i världsklass. 
Leverantörsavtalet är tillgängligt för alla 
stadsnätsmedlemmar och tecknas med 
företag som erbjuder tjänster och produk-
ter utifrån stadsnätens behov. Priserna 
och avtalsvillkoren gäller för alla stads- 
nätsmedlemmar oavsett storlek och det 
finns inga krav på beställningsvolym eller 
bindningstid. 

– De stora fördelarna med leverantörs- 
avtalet är att de företag som har tecknat 
avtalet, det vill säga de certifierade leveran- 
törerna, har genomgått en kvalitetskontroll 
och att stadsnäten enkelt kan nyttja dessa 
leverantörers tjänster och produkter. Avtal- 
et erbjuder även förmånliga priser och 
villkor, säger Per Lindström, kommersiell 
produktchef på Stadsnätsföreningen. 

STADSNÄTEN KAN ÄVEN NYTTJA telekomun-
dantaget när de använder sig av avtalet

 

om det inte finns andra krav på upphand- 
ling via lagen om offentlig upphandling, 
LOU, eller inköpspolicy, vilket underlättar 
för stadsnäten att köpa in produkter och 
tjänster till rabatterade priser från de leve-
rantörer som har tecknat avtalet. 

DE LEVERANTÖRER SOM VILL teckna avta-
let kan antingen teckna som guld- eller 
silverleverantör. De olika certifieringarna 
erbjuder olika förmåner, så som rabatt 
på annonsering i Stadsnätsföreningens 
magasin Stadsnätet och marknadsföring 
i föreningens medlemsbrev, där man 
som guldleverantör får ta del av de mest 
fördelaktiga erbjudandena. Lars Sandqvist, 
försäljningschef på Fiberdata som är en 
certifierad leverantör, menar att avtalet 
möjliggör en smidigare process för både 
dem som leverantör och för stadsnäten. 

– Vi på Fiberdata arbetar nära stadsnäten 
så det är en självklarhet för oss att under-
lätta inköps- eller upphandlingsprocessen 
så mycket som möjligt. Och det upplever  
vi att vi gör genom att vara certifierad 

 
guldleverantör. Det är viktigt att vi har en 
nära dialog, hittar de bästa lösningarna 
och att vi kan agera snabbt och direkt. I de 
flesta fall finns det ju en slutkund som är 
beroende av en lösning som håller över tid, 
och det kan vi hjälpa till med ännu bättre 
tack vare leverantörsavtalet, säger Lars 
Sandqvist. 

FRAMÖVER KOMMER Stadsnätsföreningen 
att arrangera nya aktiviteter för både 
leverantörer och stadsnät för att förtydliga 
fördelarna med avtalet ytterligare. 

– Utöver de befintliga aktiviteterna, som 
exempelvis roadshowen som är ett upp-
skattat koncept bland både leverantörer 
och stadsnät, så kommer föreningen även 
att satsa på fler aktiviteter framöver. Mer 
information om detta kommer vi att åter-
komma kring, säger Per Lindström.   

 
Läs mer om Leverantörsavtalet på  
Stadsnätsföreningens webbplats. 

Stadsnätsföreningens leverantörsavtal möjliggör kvalitativa och enkla affärer för stadsnät som är 
i behov av tjänster och produkter – vare sig det handlar om drift och underhåll, konsulttjänster, 
säkerhet, webb, infrastruktur eller hårdvara. Föreningen kommer framöver att genomföra olika 
aktiviteter för leverantörer och stadsnät för att ytterligare förtydliga fördelarna med avtalet. 
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Avsändare:
Svenska Stadsnätsföreningens Servicebolag AB
Drottninggatan 94
SE-111 36 Stockholm
Sweden

Posttidning B

STADSNÄTSFÖRENINGENS MEDLEMSUTGÅVA AV
MAGASINET STADSNÄTET
I medlemsutgåvan av magasinet Stadsnätet beskriver Stadsnätsföreningen det arbete 
som föreningen bedriver. Varje år anordnas en mängd olika utbildningar, konferenser 
och informationstillfällen. Dessutom lägger föreningen stora resurser på att företräda 
branschen gentemot relevanta myndigheter och andra beslutsfattare. Utöver detta tar 
föreningen fram standarder, avtal och rutiner i syfte att göra vardagen enklare, säkrare 
och bättre för föreningens medlemmar. Om allt detta kan du läsa om i medlemsutgåvan  
av magasinet Stadsnätet. Två exemplar av magasinet skickas ut till den adress och  
kontaktperson som angivits till föreningens kansli.

MISSA INTE SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS

21-23 MARS 2022    KARLSTAD


