
Välkommen till konferensen

Ett demokratiskt digitalt Dalarna 
- att vara digitalt delaktig är en demokratisk rättighet!
Den som står utanför det digitala samhället har 
inte samma förutsättningar som andra att delta 
och göra sin röst hörd i samhället. Den som inte 
är digitalt delaktig blir beroende av andra för 
att klara sig i det digitala samhället. 

 - Vilka insatser görs det i Dalarna för att  
hjälpa den som står utanför det digitala 

 - samhället att bli digitalt delaktig?
 - Hur kan vi tillsammans se till att Dalarna blir 

bäst på inkludering i den digitala världen? 
 - Vart vill Dalarna med det regionala digitali-

seringsarbetet?

Anders Thoresson 
har jobbat som teknik-
journalist sedan 1999. 
Han skriver artiklar åt 
bland andra Ny Teknik 
och IVA Aktuellt och kom 
i våras ut med boken 
Skolan i en digital  
omvärld.  

Tillsammans med forskaren Carl Heath 
gör han också podcasten Digitalsamtal, 
som handlar om hur digitaliseringen 
påverkar samhället. 

I sin föreläsning kommer Anders att ge 
exempel på vad digitalisering egentli-
gen är, och hur den påverkar på både 
individ- och samhällsnivå.

Idétorg
Vi vill ge en inblick i vad olika verksam-
heter i vårt län gör när det gäller digital 
inkludering. Vilken skillnad gör det för 
den enskilde att bli digitalt delaktig och 
inkluderad i samhället?  

Har du erfarenheter av digital delaktig-
het som du vill dela med dig av, så kan 
du anmäla dig till att presentera detta 
från scen under 5-10 minuter eller på ett 
idétorg/minimässa under fika/lunch.

Anmäl din medverkan via anmälnings-
länken. Obs! Begränsat antal platser. 

Mer detaljerat program kommer senare. 

Föreläsning

Datum: 7 november 2018

Tid: 9.00 – 16.00

Plats: Tegera arena, Leksand

Anmälan:  anmäl dig senast 26 oktober 

på denna länk: https://websurvey.textalk.
se/start.php?ID=116005

Frågor: Linda Sävhammar, 
linda.savhammar@ltdalarna.se 
eller 072-143 81 29 

Konferensen vänder sig till dig som arbetar 
för ett Digitalt Dalarna med människan i 
fokus. Du kan verka inom folkbildning, 
förenings- och kulturliv eller arbeta med it 
och digitala frågor i offentlig eller privat 
sektor. 

Möjlighet till nätverkande och inspiration till 
hur man kan utveckla sin verksamhet så att 
alla medarbetare och invånare blir digitalt 
inkluderade. 
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