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                                                                                         SeniorNet Sweden 

 

     SeniorNet mail nr 2 

     Information om aktuella SeniorNet-frågor 

     februari 2018   

 

SeniorNet mail är ett nyhetsbrev från SeniorNet Sweden med korta notiser om vad som 

pågår och ett axplock av allmän relaterad information. Nyhetsbrevet är i första hand  

riktat till klubbarna men publiceras även på webben. 

 

 

SeniorNet Swedens årsstämma 2018 
Dagordningen för stämman den 18 april 2018 och programmet för verksamhetsmötet på 

eftermiddagen samma dag börjar ta form.  

 

Styrelsen har behandlat årsberättelsen 2017, inlämnade motioner och verksamhetsplanen 

för 2018. Ytterligare ärenden ska behandlas på kommande möte. Kallelse och handlingar 

till stämman skickas i enlighet med stadgarna ut minst fyra veckor innan stämman och 

publiceras samtidigt på webben (medlemssida).  

 

Årsstämma 

08:30   Registrering och förmiddagskaffe 

09.00   Inledning av landstingspolitiker Lars Berglund  

09.20   Årsstämma  

12.30   Lunch  

 

Verksamhetsmöte (preliminära tider) 

13.30   Inspirationsföreläsning: Carina Ahrle  

14.30   Gruppdiskussioner med utbyte klubbar emellan.  

16:00   Avslut 

 

Lokal: Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm.  

 

SeniorNet Swedens kansli håller i den administrativa samordningen av både årsstämman 

och verksamhetsmötet. Mer information kommer vartefter och närmare stämman.   

 

Digidelnätverket får fortsatt statligt stöd 

Digidelnätverket har beviljats bidrag under 2018 för att inrätta en central kampanj- och 

samordningsfunktion. Syftet enligt regeringsbeslutet är att främja digital delaktighet och 

möjliggöra för personer att höja sin digitala kompetens. 

  

Nätverket Digidel är ett samarbete mellan bibliotek, folkbildningsorganisationer, 

SeniorNet, kommuner och myndigheter. 

 

Under 2018 kommer Digidelnätverket att samordna insatserna under de två 

kampanjveckorna All Digital Week och eMedborgarveckan (vecka 41). 

 

 

 

 

http://digidel.se/
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All digital week 2018 

Den 19 - 25 mars 2018 arrangeras All Digital Week, som är det nya namnet på Get Online 

Week. Det är en europeisk kampanjvecka där alla som arbetar för ökad digital delaktighet 

kan delta. Det kostar ingenting att anmäla sig, men varje aktör bekostar själv sin egen 

aktivitet. 

 

Digitalnätverkets nationella grupp har anmält Sveriges deltagande under All Digital Week 

och har överblick över alla aktiviteter i Sverige. 

 

Två internationella teman 2018 

 Bygg förtroende för teknik genom att utveckla kritiskt tänkande och mediekunskap 

inklusive att vara medveten om och bekämpa falska nyheter, hatiska budskap och 

missbruk av sociala medier. 

 Utveckla ett livslångt lärande för att förbättra digitala färdigheter i en ständigt 

föränderlig och alltmer digitalorienterad ekonomi. 

 

Anmäl event under All Digital Week 

 
SeniorNet utställare på olika mässor runt om i landet  
SeniorNet Sweden stödjer olika engagemang på relevanta mässor eftersom det är ett 

ypperligt tillfälle att möta vår målgrupp och samtidigt ett bra sätt att marknadsföra vår 

verksamhet. 

 

Exempel på aktuella mässor:  

Seniormässan i Göteborg 2018 

Besök oss på Seniormässan 27 - 29 mars 2018 i Göteborg där vi är en av utställarna. Vi har 

tilldelats monter B02:33. Mässan är en mötesplats för seniorer, med utställningar, under-

hållning och seminarier. På mässan finns utställare inom: Resor och Turism, Boende och 

Tjänster, Vård och Omsorg, Hälsa och Skönhet samt Fritid och Kultur. 

 

Kontaktperson är: Mona Eklöf, SeniorNet Göteborg.  

Seniormässan i Göteborg 

 

Seniormässan i Malmö 

Vi kommer även vara utställare på motsvarande Seniormässa i Malmö den 24 - 26 april 

2018 och i monter: F:32. Kontaktperson: Dan Östergaard, SeniorNet Malmö.  

Seniormässan i Malmö 

 

60plus mässan 

60plus Mässan 2018 är ett seniorevent där olika företag och organisationer ställer ut under 

teman som Hälsa och Hobby, Hem och Nöjen, Mode och Skönhet, Vård och Omsorg, 

Turism och Resor, Sport och Fritid. Mässorna går av stapeln i Uppsala 21 - 22 mars, 

Hudiksvall 24 - 25 april, Gävle 25 - 26 september, Falun 24 - 25 oktober och i Västerås  

21 - 22 november.  

 

SeniorNet är utställare på 60plus mässan i Uppsala i 21- 22 mars. 

Kontaktperson är Kerstin Johansson, SeniorNet Uppsala.  

60plusMässan 2018 

 

Digital seniormässa i Huddinge  

Digitala seniormässan i Huddinge äger rum 17 - 18 april 2018 klockan 10 -16 på Folkes, 

Sjödalstorget i Huddinge centrum. Mässan är till för alla seniorer som är intresserade av 

och vill veta mer om teknik och olika digitala lösningar.  

https://simplesignup.se/event/126030
https://seniormassan.se/om-senior-goteborg/
https://seniormassan.se/malmo/
http://www.60plusmassan.se/default.aspx?id=1466


3 
                                                                                         SeniorNet Sweden 

 

Målgruppen är i första hand alla personer över 65 år i Huddinge kommun, men alla 

seniorer är välkomna oavsett kommuntillhörighet. SeniorNet Huddinge både medverkar i 

programmet och är utställare på mässan som arrangeras av Huddinge kommun.  

Digital seniormässa 2018 i Huddinge                    

 
Tipsa gärna om lokala evenemang och mässor.  

 
SeniorNet intervjuar leverantörer på MVTe mässan i Kista 
Välfärdsteknologi och e-hälsa inom vård och omsorg var temat på mässan i Kista den 24 

januari 2018. SeniorNet gjorde i samverkan med Stockholm Digital Care en enkätunder-

sökning bland utställarna om i vilken grad seniorer involverats i utvecklingen av nya 

produkter och tjänster.   

 

Resultatet av undersökningen tyder på att seniorer kommer in relativt sent i processen 

vanligtvis när ett pilotprojekt ska genomföras. Företagen börjar vidare oftast utifrån verk-

samheternas behov snarare än användarnas behov och förutsättningar. 

 

Läs mer om MVTe 

Digital teknik som stimulans för äldre, en presentation av Folkhälsomyndigheten, Forte, 

Socialstyrelsen, SBU och MfD. ”Kunskapsläget idag är begränsat, men forskningen tyder 

på att utbildning i internet och datoranvändning kan minska ensamhet hos äldre personer”. 

SeniorNet omnämns i presentationen under exempel på aktiviteter i kommunerna. 

Fler talarpresentationer på MVTe-mässan.   

 

Ytterligare material från mässan är under produktion av Stockholm Digital Care.  

 

Forums modell om Idéburet offentligt partnerskap (IOP)  
Forum - idéburna organisationer med social inriktning, tog fram en modell om Idéburet 

offentligt partnerskap redan 2010 för att möjliggöra problemlösning mellan sektorer för ett 

hållbart samhälle. 

 

Forum är en intresseorganisation för den idéburna organiseringen av civilsamhällets 

organisationer med social inriktning. Forum driver också verksamheterna Volontärbyrån, 

Techsoup och Ideella jobb. 

 

 Volontärbyrån förmedlar volontäruppdrag i hela Sverige och utbildar frivilligorganisa-

tioner i volontärsamordning. Förmedlingstjänsten att söka, bevaka och registrera 

volontäruppdrag och är gratis för både volontärer och organisationer.  

 Techsoup donerar produkter från stora IT-företag till ideella organisationer och allmän-

nyttiga stiftelser i Sverige. 

 Morgonforum är Forums plattform för idédebatt.  

 Ideella jobb är en tjänst som sprider lediga tjänster (avlönat arbete) inom ideell sektor. 

 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan det offentliga och 

den idéburna sektorn.  

 

Det finns flera organisationer som redan har testat att ingå ett partnerskap med en kommun 

eller en annan offentlig instans för att driva en social verksamhet.  

 

Läs mer om Intresset för idéburna offentliga partnerskap ökar.  

Forums handledning för Idéburet offentligt partnerskap.  

 

 

https://www.huddinge.se/fritid-natur-och-kultur/kultur-och-sevardheter/arliga-evenemang/digital-seniormassa/
http://stockholmdigitalcare.se/
http://mvte.se/
http://mvte.se/wp-content/uploads/sites/10/2018/01/Presentation-Digital-teknik-%C3%A4ldres-psykiska-h%C3%A4lsa-FINAL.pdf
http://mvte.se/talarpresentationer/?utm_medium=Email&utm_source=KM-VALFARD-1801-STO-VIM-25jantackmail-massbesokare
http://www.socialforum.se/om-forum-2/ideburetoffentligt-partnerskap/
https://www.volontarbyran.org/
https://www.techsoup.se/
http://www.socialforum.se/verksamheter/morgonforum-2/
http://www.ideellajobb.se/
http://www.socialforum.se/om-forum-2/ideburetoffentligt-partnerskap/
http://www.socialforum.se/article/intresset-for-ideburna-offentliga-partnerskap-okar/
http://www.socialforum.se/wp-content/uploads/2017/03/Forums-handledning-om-Idéburet-offentligt-partnerskap.pdf
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SeniorNet i Botkyrka arbetar just nu med att i samverkan med SPF och PRO ta fram ett 

underlag för ett avtal om idéburet partnerskap med Botkyrka kommun. Utgångspunkten är 

att gemensamt verka föra att minska det digitala utanförskapet för en stor grupp äldre. Ett 

specifikt samverkansprojekt kommer ligga till grund för avtalsförslaget.  

 

Hör gärna av dig om din klubb har goda exempel på IOP med kommunen eller någon 

annan offentlig verksamhet. 

 

Volontärbyråns utbildningar  
Volontärbyrån utbildar i frågor om ideellt engagemang och har också handböcker och 

material för kompetensutveckling på egen hand. Läs mer om Volontärbyråns utbildningar. 

 

Exempel på nyttiga utbildningar är: Att leda frivilliga i föreningslivet, Fånga engagemanget, 

Inkludera fler i föreningslivet. 

 

Volontärbyrån förmedlar också volontäruppdrag från ideella organisationer i hela Sverige. 

Det är kostnadsfritt för ideella organisationer att annonsera på Volontärbyrån. Läs mer om: 

Volontärbyrån hjälper er att hitta frivilliga. 

 

SeniorNet Malmö använder sedan länge Volontärbyrån för rekrytering av handledare. 

Länk till alla uppdrag, sök bland uppdragen (sök på SeniorNet).  

 

Har du eller din klubb erfarenhet av att anlita Volontärbyrån? Berätta gärna om det.  

 

Den nya dataskyddsförordningen – syftet är att värna rätten till 
dataskydd och privatliv  
Hantering av personuppgifter, det vill säga uppgifter om namn, personnummer, e-post-

adresser, bilder eller andra uppgifter som går att hänföra till en särskild fysisk person 

omfattas av en ny förordning som innehåller regler om hur man får behandla personupp-

gifter.  

 

Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR. 

Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella 

regler, som till exempel personuppgiftslagen i Sverige. 

 

Datainspektionen ska genom sin tillsynsverksamhet ”bidra till att behandlingen av person-

uppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet”.  

 

Datainspektionen svarar för information om vad de nya reglerna i dataskyddsförordningen 

innebär. Datainspektionen har en vägledning med tretton punkter med frågor som vi som 

behandlar personuppgifter bör ta ställning till och förbereda oss inför införandet av den nya 

dataskyddsförordningen. Läs mer om Dataskyddsförordningen på Datainspektionens webb. 

 

Det finns också en hel del information från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 

exempelvis: Kortfilm från Sveriges kommuner och landsting om dataskyddsförordningen.  

SKL:s informationsinsatser kring nya dataskyddsförordningen. 

 

Vad innebär den nya dataförordningen för ideella föreningar? 

TechSoup Sverige och Forum har samlat tips och länkar till resurser som kan vara använd-

bara för personuppgiftshantering i ideella engagemang.https://www.techsoup.se/dataskydd.  

 

 

 

https://www.volontarbyran.org/utbildning
https://www.volontarbyran.org/sida/utbildning-att-leda-frivilliga-i-foreningslivet
https://www.volontarbyran.org/sida/utbildning-fanga-engagemanget
https://www.volontarbyran.org/sida/utbildning-inkludera-fler-i-foreningslivet
https://www.volontarbyran.org/sida/volontarbyran-hjalper-er-att-hitta-frivilliga-0
https://www.volontarbyran.org/sida/volontarbyran-hjalper-er-att-hitta-frivilliga-0
https://www.volontarbyran.org/alla-uppdrag
https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/eus-dataskyddsreform/forberedelser-for-personuppgiftsansvariga/
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/
https://www.youtube.com/watch?v=Oba-E3B2ebo&feature=youtu.be&utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=Smartare+v%C3%A4lf%C3%A4rd+feb+2018
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/dataskyddsforordningengdpr/informationsinsatserkringdataskyddsforordningen.12704.html?&utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=Smartare+v%C3%A4lf%C3%A4rd+feb+2018
https://www.techsoup.se/dataskydd


5 
                                                                                         SeniorNet Sweden 

 

Morgonforum med titeln "Hur påverkar det nya dataskyddet ideella sektorn?" den 15 

september 2017 på ABF Stockholm. Seminariet webbsändes på Forums YouTube-kanal 

och går att se i efterhand. Det finns även en sammanfattning från seminariet. 

 

Hur förbereder vi oss på bästa sätt inom hela SeniorNet? 

GDPR börjar som sagt gälla från den 25 maj och här är några inledande uppgifter i vårt 

förberedande arbete:  

 

 Kartlägga vilka personuppgifter vi behandlar. Exempelvis personuppgifter i syfte att 

administrera klubbtillhörighet, aktiviteter, kursverksamhet och möten. Information till 

medlemmar på olika sätt. Statistik. Hantera medlemsavgifter, kursavgifter, bidrag från 

andra organisationer, stöd från sponsorer. Uppgifter om anställda, volontärer med 

mera.  

 Klarlägga varför vi har personuppgifterna. Minimera uppgifterna; behövs personupp-

gifter i registren, bör vi säga nej till bidragsgivare och sponsorer som vill ha person-

uppgifter? 

 Säkerställa att personuppgifterna är korrekta och relevanta. 

 Inhämta samtycke från dem vi samlar in personuppgifter om. 

 Informera om vad personuppgifterna skall användas till och med vilken rätt de samlats 

in, liksom vilka rättigheter den registrerade har enligt GDPR. 

 Säkerställa datasäkerheten (exempelvis kryptering). 

 

Vi behöver ha rutiner för att 

 Kunna ta fram alla samlade personuppgifter om en person när hen begär det. 

 Kunna radera alla personuppgifter på begäran. Inte ha kvar uppgifter för länge och 

informera om och varför vi sparar uppgifter. 

 Ändra och korrigera personuppgifter. 

 Informera andra organisationer om ändringar när personuppgifterna överförts till andra. 

 Vid säkerhetsincidenter kunna rapportera till Datainspektionen inom 72 timmar, liksom 

att informera berörda som har rätt att få veta när något gått fel.  

 

Förberedelser och frågor 

Styrelsen har stående på sin agenda att förbereda hanteringen av personuppgifter som faller 

inom föreningens ansvarsområde. Avsikten är att dels se över vad som behöver göras 

centralt och också förmedla information och stödja klubbarna som har ett eget ansvar för 

att förordningen efterföljs.  

 

En kartläggning av föreningens behandling av personuppgifter behöver göras både centralt 

och lokalt. För att följa lagen måste vi ha riktlinjer och dokumentera hur vi använder upp-

gifterna. Några viktiga inslag är bland annat att kunna få ut data om vad som finns lagrat 

om varje individ och rätten att bli glömd. Det ska framstå klart och tydligt vad aktuella 

personuppgifter ska användas till/vilket syfte. Vi ska också kunna visa på att ett samtycke 

från varje individ finns. Vi har även ansvar för att våra uppgifter hanteras säkert hos exter-

na leverantörer. Exempel ArcMember och GDPR. 

 

Ansvar 

När det gäller ansvarsfrågan har styrelsen diskuterat frågan om att utse ett dataskydds-

ombud. Uppgifter för ett dataskyddsombud är att ge råd, utbilda, granska och göra konse-

kvensbedömningar. Alla har ett ansvar för att följa GDPR men dataskyddsombudet ska  

se till att reglerna följs och ha en oberoende funktion. Styrelserna både centralt och lokalt 

är ansvariga men kan inte granska sig själva. Inledningsvis genomgår vår kanslist som idag 

är PUL- ombud, en utbildning för att kunna ge närmare råd och information om vad den 

nya förordningen innebär för oss.  

https://www.youtube.com/watch?v=_XSY5MuCFHQ
https://www.techsoup.se/morgonforum-om-dataskydd
https://m.arcmember.net/ViewMail/1e79a11e-5caa-410f-96d7-b9b0093f7ecb/view.email
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Det finns många frågor om den nya dataskyddsförordningen. Det är angeläget att vi förbe-

reder oss så bra som möjligt och följer utvecklingen. Hör gärna av dig, förmedla om din 

klubb har expertis inom området eller om du har frågor.  

 
Acceptans för digitala uppgifter om den egna vården 
En majoritet av befolkningen accepterar och vill att digitala uppgifter om den egna vården 

och hälsan ska användas så att de kommer till nytta, bland annat för säkrare vård och 

forskning. Samtidigt är det viktigt att uppgifterna hanteras säkert och skyddas från 

obehöriga. Det framgår av rapporten ”För säkerhets” skull utgiven av Myndigheten för 

vård- och omsorgsanalys. 

 

Vårdanalys har undersökt befolkningens inställning till användning av digitala uppgifter 

om vård och hälsa i förhållande till risker ur ett integritetsperspektiv. Fokus har legat på 

elektroniska patientjournaler, en samlad läkemedelslista och hälsorelaterade register. 

 

Även ett antal andra aspekter är viktiga för att människor ska vilja låta använda sina 

digitala hälsouppgifter: att uppgifterna är korrekta, att den enskilde kan påverka hur 

uppgifterna används samt att det är möjligt att få veta vilka uppgifter som finns, hur de 

används och av vem.  

 

Källa: Vårdanalys Rapporten: För säkerhets skull.  

 

News55 – nyheter och erfarna tankar 

Du känner säkert redan till News55. Det är en nyhetswebb som har startats av Artur 

Ringart och Fredrik Lundberg. Du kan prenumerera gratis på News55 nyhetsbrev.   

 

News55 innehåller nyheter, erfarna tankar, reportage, debatt, mässor och ekonomi (E55) 

med mera. Då och då dyker det upp notiser som har koppling till vår verksamhet, även om 

det mesta har allmänkaraktär riktat till målgruppen 55 och äldre. Men det är säkert något vi 

kan påverka genom att skicka uppslag till nyheter till tips@news55.se 

 

Exempel på artiklar:  

Digitala böter ska spara tid och pengar 2018-02-08 

Minister vill stoppa gratis nätdoktor2018-01-19. 

Konflikt kring näthandeln från Kina 2018-01-16.  

Bli vän med en robotrådgivare 2017-12-21.  

Vetenskapen säger att 60 är det nya 40, men omvärldens attityder släpar efter. 2018-01-21. 

Digitala arkiv väcker släkten till liv, 2018-01-20.           

 

News55 anordnar drygt trettio seniormässor per år runt om i landet.  
 

Källkritikens dag 13 mars 2018 
Vill du lära dig mer om hur man undersöker om saker på nätet stämmer eller inte? 

Källkritikens dag den 13 mars 2018 arrangeras av Viralgranskaren, en avdelning på Metro. 

 

Källkritikens dag pågår på nätet hela dagen. På eftermiddagen är det öppet för allmänheten 

på Kulturhuset i Stockholm med program som inleds med tre panelsamtal: Konspirations-

teorier och propaganda, Varför går vi på bluffar och fejkade nyheter? samt Myter och 

missuppfattningar om mat och hälsa. Biblioteken har arrangemang under hela dagen.  

Läs mer: Metro, ”Så blir du en bättre viralgranskare” 

Facebook: Källkritikens dag 2018.  Artiklar från källkritikens dag 2017. 

 

https://www.vardanalys.se/
https://www.vardanalys.se/rapporter/for-sakerhets-skull/
mailto:tips@news55.se
http://www.news55.se/tt-nyheter/digitala-boter-ska-spara-tid-och-pengar/
http://www.e55.se/artiklar/minister-vill-stoppa-gratis-natdoktor/
http://www.e55.se/artiklar/konflikt-kring-nathandeln-fran-kina/
http://www.e55.se/kronikor/bli-van-med-en-robotradgivare/
http://www.news55.se/kronikor/60-ar-det-nya-40-med-stod-av-vetenskapen/
http://www.news55.se/tt-nyheter/digitala-arkiv-vacker-slakten-till-liv/
http://www.news55.se/tt-nyheter/digitala-arkiv-vacker-slakten-till-liv/
http://www.news55.se/seniormassor/
https://www.metro.se/artikel/om-viralgranskaren
https://www.metro.se/artikel/live-k%C3%A4llkritikens-dag-s%C3%A5-blir-du-en-b%C3%A4ttre-viralgranskare
https://www.facebook.com/events/355953394769150/
https://www.metro.se/om/k%C3%A4llkritikens-dag
https://www.metro.se/om/k%C3%A4llkritikens-dag
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Nationella e-hälsodagen 2018 
Den 21 februari 2018 går Nationella e-hälsodagen av stapeln med fokus på Vision e-hälsa 

2025. Dagen samlar de som arbetar med e-hälsofrågor; kommuner och landsting, 

myndigheter, organisationer, företag samt universitet och högskolor.  

 

Avgiften för Nationella e-hälsodagen uppgår till 2 100 kr inklusive förtäring. Det kan 

eventuellt vara för sent att göra en anmälan (som dock fortfarande verkar vara öppen).  

Plats: Waterfront Congress Centre, Stockholm. 

 

Hela dagen filmas och direktsänds på eHälsomyndighetens webbplats så att alla 

intresserade kan ta del av programmet. 

Läs mer om nat. e-hälsodagen 2018. 

Källa: eHälsomyndigheten  

 
Mobilt BankID slutar fungera på äldre telefoner  
En ny uppdatering av BankID-appen släpptes den 5 februari 2018. Anledning uppges vara 

säkerhetsskäl. Den nya uppdateringen kräver att telefonen har operativsystemet IOS 9 eller 

senare. Ett operativsystem som i sin tur kräver att man har en Iphone 4s eller nyare modell.  

 

Under sommaren, försvinner även stödet för Android 4 då kravet höjs till Android 5.  

 

Systemkrav Bank-id, supportsidan för BankID.  

Ny uppdatering gör Bank-id otillgänglig för 10 000 användare, DN Ekonomi 2018-02-06, 

prenumerationssida. 

Därför slutar mobilt Bank-ID fungera på äldre telefoner, M3 Sveriges Prylsajt, 2018-02-06. 

 
Det nya mobilförbudet bakom ratten gäller sedan 1 februari 2018 

Den 1 februari 2018 blev det förbjudet att använda mobiltelefonen genom att hålla den i 

handen samtidigt som du framför ett motordrivet fordon. Förbudet införs för att öka 

trafiksäkerheten. Beslutet om mobilförbud togs av regeringen den 30 november 2017.  

Händerna på ratten inte på mobilen Regeringen. 2017-11-30 

 

Du som undrar över mobilförbudet kan åtminstone glädjas åt att du inte bor i Frankrike. Nu 

rapporterar franska The Local att landet inför ett förbud mot att använda mobilen i bilen 

även när du stannat vid exempelvis en trottoarkant. Faktum är att du bara får använda 

mobilen genom att hålla den i handen när du befinner dig på en parkeringsplats. Undan-

taget är om du använder handsfree eller råkar ut för ett motorstopp eller liknande som 

kräver att du ringer på hjälp. Källa: M3, Sveriges prylsajt 2018-02-06. 

 

Regeringen har vidare beslutat att den nya regeln inte gäller när fordon används vid 

blåljusverksamhet och annan liknande verksamhet. Undantagen träder i kraft den 12 mars 

2018. Blåljuspersonal undantagna från mobilförbudet i bil. Regeringen 2018-02-08. 

 

Åsa Zetterberg blir regeringens chief digital officer 
Regeringen anställer Åsa Zentterberg som chief digital officer. Rollen är ny och uppdraget 

är att driva på genomförandet av regeringens digitaliseringsstrategi från maj 2017. 

 

Åsa Zetterberg kommer närmast från jobbet som sektionschef på Sveriges Kommuner och 

Landsting, avdelningen för digitalisering och hon har även arbetat i regeringens digitali-

seringsråd och digitaliseringskommission.  

 

 

https://www.ehalsomyndigheten.se/nationella-ehalsodagen/
https://www.ehalsomyndigheten.se/nationella-ehalsodagen/
https://support.bankid.com/sv/felavhjalpning/systemkrav
https://www.dn.se/ekonomi/ny-uppdatering-gor-bank-id-otillganglig-for-10000-anvandare/
https://m3.idg.se/2.1022/1.694281/darfor-slutar-mobilt-bank-id-fungera-pa-aldre-telefoner
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/11/handerna-pa-ratten--inte-pa-mobilen/
https://m3.idg.se/2.1022/1.697318/arg-over-nya-mobilforbudet-var-glad-att-du-inte-bor-i-frankrike
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/blaljuspersonal-undantagna-fran-mobilforbudet-i-bil/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/blaljuspersonal-undantagna-fran-mobilforbudet-i-bil/
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/05/for-ett-hallbart-digitaliserat-sverige---en-digitaliseringsstrategi/
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– Hon kommer stödja mig i mitt arbete med att samordna insatser brett inom olika politiska 

områden och av många aktörer för att klara konkurrenskraften, jobben, hållbarheten, 

välfärden och livskvaliteten, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson i en kommentar. 

 

Källa: Regeringens pressmeddelande: Åsa Zetterberg blir chief digital officer 2018-02-08. 

 
Skaffa en digital brevlåda och få skattepengar i april  
Med en digital brevlåda får du post från Skatteverket och andra myndigheter digitalt i 

stället för på papper. I några av brevlådorna får du även post från företag.  

 

Gör så här för att få skattepengarna i april: Skaffa en digital brevlåda senast den 1 mars. 

 

Anmäl konto för skatteåterbäring senast den 1 mars. Godkänn din deklaration senast den 

28 mars, utan att ändra eller lägga till något. Läs mer om digital brevlåda på Skatteverkets 

webb. 

 

Inkomstdeklarationen 2018 innehåller ett nytt moment som berör skatteåterbäringen. 

Skatteverket slutar att per automatik betala ut skatteåterbäring via utbetalningskort till de 

personer som inte har angett något bankkonto. 

Läs mer om skatteåterbäring via utbetalningskort på Skatteverkets webb 

 
Vår webbplats 

Vi fortsätter att uppdatera webbplatsen kontinuerligt. https://seniornet.se/.  

 
Styrelsearbetet 
SeniorNet Swedens styrelse har haft sitt andra styrelsemöte på det nya året. Ta del av en 

kort sammanfattning från mötet den 5 februari 2018. Protokollet från mötet kommer publi-

ceras på webben, så snart det är det är justerat och underskrivet. 

 

Styrelsens kommande möten våren 2018: 26 februari och 17 april. Årsstämman är den 18 

april 2018. 

 

Sammanfattning och protokoll från: mötet den 8 januari 2018.  

 

Hälsningar  

Arne Eskilsson 

Ordförande, SeniorNet Sweden  

 

 

 

Tacksam för alla bidrag 

Bidra gärna med material som kan publiceras på webben och komma medlemmar och 

andra klubbar till del.  

 

Lämna även bidrag till nyhetsbrevet och synpunkter på innehållet via mail till: 

seniornet22@gmail.com 

 

SeniorNet mail skickas till: styrelseledamöter, klubbadministratörer och webbansvariga 

samt revisorer och valberedning. Sprid gärna informationen vidare inom din lokala 

verksamhet. 

 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/asa-zetterberg-blir-regeringens-chief-digital-officer/
https://www.skatteverket.se/privat/deklaration/skattepengariapril.106.57cadbbd15a3688ff4419c4.html
https://www.skatteverket.se/privat/deklaration/skattepengariapril.106.57cadbbd15a3688ff4419c4.html
https://www.skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2017/2017/skatteverketslutarskickautbetalningskortautomatisktanmalbankkonto.5.b1014b415f3321c0de28fa.html?q=utbetalningskort
https://seniornet.se/
https://seniornet.se/om-seniornet-sweden-2/styrelsen-2/styrelsens-moten-2018/styrelsemotet-5-februari-2018/
https://seniornet.se/om-seniornet-sweden-2/styrelsen-2/styrelsens-moten-2018/styrelsemotet-8-januari-2017/
mailto:seniornet22@gmail.com

