Pressinbjudan 17 januari 2018

Sunne och Telia först med nytt
koncept mot digitalt utanförskap
Fullsatt när Telia och Sunne kommun bjuder in äldre till en utbildning för att minska det digitala
utanförskapet i kommunen.
Regeringen är tydlig med att Sverige ska vara bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och att
digitaliseringen av offentlig sektor ska snabbas på. Samtidigt uppskattas så många som 400 000 äldre befinna sig
i ett digitalt utanförskap. Ett utanförskap som blir allt mer allvarligt för den enskilde och för samhället i takt med
att vi blir allt mer digitala.
Telia och Sunne kommun har ett samarbete för att göra Sunne till Sveriges första digitalt framtidssäkrade kommun.
Ett prioriterat område är just att minska det digitala utanförskapet. Telia och Sunne kommun bjuder därför in till
tre utbildningsträffar på Selma Spa, 22-23-24 januari 2018. Medarbetare från Sunne kommun tillsammans med
ungdomar i årskurs 7-9 från Fryxellska skolan ska lotsa de äldre ut på nätet. Telia tillhandahåller datorer och
uppkoppling, samt har utvecklat själva konceptet. Intresset har varit rekordstort och alla tre utbildningstillfällen
(100 personer per tillfälle) var fullsatta redan innan jul.
På plats för att svara på frågor finns Gunilla Ingemyr (C), kommunstyrelsens ordförande Sunne, samt Mia Forsäng,
Telias expert på digitalt utanförskap samt ansvarig för Telias utbildningsprogram mot digitalt utanförskap.
Tid: onsdag 24 januari, intervjuer med Gunilla Ingemyr och Mia Forsäng mellan 14.00-15.00. Därefter är ni
välkomna att fota och intervjua deltagare och lärare mellan 15.00-18.00.
Plats: Selma Spa, Sunne
På utbildningarna får deltagarna till exempel lära sig
•
att ringa ett videosamtal
•
att söka efter information på Internet
•
testa sociala medier
•
skaffa en egen e-postadress
Med projektet Mer digital vill Sunne och Telia:
•
inkludera människor i den digitala utvecklingen
•
ge grundläggande utbildning för äldre personer som idag inte använder IT
•
öka användningen av kommunens och andra e-tjänster
•
öka förståelsen för dagens och framtidens digitala samhälle
•
få fler att ansluta sig till fiber
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