
 

Digital delaktighet – En demokratifråga 

Digitalt via Zoom, tisdagen den 22 mars 2022 kl. 9.00-16.00 

 

 

 

 

 

 

Program  

09.00-09.15 Hej och välkomna 

09.15-09.30 Inledning av Magnus Svensson, regionråd  

09.30-09.50 Delaktighet i en digital tid  

Terese Raymond, nationell samordnare för Digidelnätverket 

10.00-10.45 Digitalisering handlar om människor – en fråga om livslångt lärande  

Berndt Ericsson SPF Seniorerna Gästrikland  

10.50-11.20 Bredbandsutbyggnaden i Gävleborg – mål och planer  

Annica Aneklev, Region Gävleborg  

11.30-12.00 Biblioteksuppdraget och folkbildningen i en digital tid  

Ida Danielsson, Studieförbundet vuxenskolan och Terese Raymond, Digidelnätverket 

12.00-13.00 Lunch  

13.00-14.15 Digitaliseringen av Sverige: Ett 65-plus-perspektiv  

Dino Viscovi, Lektor i medie- och kommunikationsvetenskap  

14.15-15.40 Kommunvisa samtal i grupper 

- från teori och strategi till praktisk verksamhetsutveckling.  

Alla grupper får frågor och struktur för dokumentation 

15.40-16.00 Återsamling med reflektioner från dagen 

 

 

Varmt välkommen till en intressant och inspirerande dag 

Dagen är en del av den europeiska satsningen ALL DIGITAL Weeks – för ökad digital kompetens! 

 

 



 

 

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 belysa de utmaningar vi har framför oss. 

 

Terese Raymond (nationell samordnare för Digidelnätverket) 

Ger konkreta exempel på hur olika aktörer arbetar med digital delaktighet som en del 

i sitt ordinarie uppdrag. Terese är också 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 avdelningen 

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) 

anders.kungsman.florman@regiongavleborg.se ◦ 026–629144 

 

Ida Danielsson (verksamhetsutvecklare, Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg)  

ida.danielsson@sv.se   ◦ 0651-586681 

 

Berndt Ericsson (utbildningsansvarig, SPF Gästrikland) 

berndt.ericsson@icloud.com ◦ 070-360 59 80 
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