
Region Gävleborg bjuder tillsammans med SPF Seniorerna i Gästrikland och 
Hälsingland samt Studieförbundet Vuxenskolan in till konferens  

 

Digital delaktighet – en demokratifråga 

 Tisdag den 22 mars 2022 kl. 9.30 -16.00                                                                   
(Incheck till det digitala rummet från 9.00)                     

Digitalt via Zoom 

På grund av rådande restriktioner och vår ambition att genomföra denna viktiga 
konferens kommer vi i år att genomföra den digitalt.  

 
Välkommen till ett kunskapslyft om digitalt utanförskap för att mobilisera resurser       och 

stärka den digitala kompetensen och delaktigheten hos seniorer i Gävleborg.              

Digitaliseringen går i rask takt. Forskning och rapporter som presenteras under dagen visar 

att en stor del av den äldre befolkningen saknar digital kompetens och      behöver stöd för att 

inte hamna i ett utanförskap. Digital delaktighet är ytterst en fråga om demokrati och 

inkludering.                                                                                                                                    

Målgrupp: Kommunala/regionala politiker och tjänstepersoner med ansvar inom 

kultur, bibliotek, äldreomsorg, IT och vuxenutbildning, folkbildning, högskola, 

pensionärsorganisationer m.fl. 

Konferensen är kostnadsfri. Meddela vilken kommun/förening du representerar samt 
din befattning vid anmälan. Kom ihåg att lämna din E-mail om du anmäler via telefon 
så att vi kan skicka dig länken till konferensen. 

Sista datum för anmälan är 11 mars! 

Anmälan är bindande och görs till gavleborg@sv.se , 020-120 28 08 eller via 

länk   Anmälan Digital Delaktighet en demokratifråga 

Detaljerat program skickas ut efter sista anmälningsdag. 

Dagen är en del av den europeiska satsningen All Digital Week för att stärka lokal digital kompetens! 
 
 
 

mailto:gavleborg@sv.se
https://www.sv.se/avdelningar/sv-gavleborg/kurser/digital-delaktighet-en-demokratifraga-83983/
https://alldigitalweek.eu/


  

 
 

 
Medverkande i programmet:   
 
Magnus Svensson (Regionråd (C) och kultur- och kompetensnämndens ordförande i 
Region Gävleborg) inleder och avslutar dagen 
 

Dino Viscovi  (Lektor i medie och kommunikationsvetenskap vid Linnéuniversitetet i 
Växjö) Forskar på vad som händer när olika verksamheter eller aspekter av livet 
digitaliseras. Redogör för resultaten av sex års forskning om digitala medier i äldres 
vardag och belyser de utmaningar vi har framför oss.  
  
Terese Raymond (nationell samordnare för Digidelnätverket)                                    
Ger en nationell lägesbild av nätverketsarbete och bidrar med lokala exempel på arbetet 
med att öka den digitala delaktigheten, samt berättar om bibliotekens uppdrag i en 
digital samtid och praktiska exempel på digital support i närsamhället. 
Terese är även dagens moderator.   
  
Berndt Ericsson (utbildningsansvarig SPF Seniorerna Gästrikland och ledamot i SPF 
Seniorernas förbundsstyrelse)  
Vilka står utanför det digitala samhället och varför? Var ligger ansvaret för det livslånga 
lärandet utifrån ett samhällsperspektiv?  
     
Annica Aneklev  (Regional bredbandskoordinator på avd. Samhällsplanering,     
Region Gävleborg) 
Annica ansvarar för bredbandsfrågorna i länet och ger oss en bild av det pågående 
arbetet samt mål och planer för framtiden. 
                                                              
                                                            
 

 

 

Kontaktpersoner:   
Anders  Florman (verksamhetsutvecklare Bibliotek, Kultur Gävleborg Region 
Gävleborg)    
anders.kungsman.florman@regiongavleborg.se  ◦ 026–629144  
  

Ida Danielsson (verksamhetsutvecklare, Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg  
ida.danielsson@sv.se  ◦ 0651-586681 
  

Berndt Ericsson (utbildningsansvarig, SPF Seniorerna Gästrikland)  
berndt.ericsson@icloud.com ◦ 070-360 59 80  
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