
 

 

 

 

Digital säkerhet, funktioner & betaltjänster 
 

Vi lever i ett allt mer digitaliserat samhälle. Tiden när vi förväntas agera kontantlöst är inte 
långt borta. Allt fler funktioner, företag och myndigheter förespråkar digitala kanaler och 
alternativa lösningar till mynt och sedlar. Servicen som erbjuds förväntas användas på ett 
visst sätt, vilket kräver kunskap i och tillgång till teknik. 
 
Under kursen sätter vi begrepp som BankID, brandvägg, Swish, virusskydd med mera i ett 
sammanhang. Vi tar upp hur man bör agera och vad man ska undvika för att känna sig trygg 
på nätet och svarar på Era frågor!  
 

Fokusera på möjligheter, skapa dina egna förutsättningar och få en e-nklare vardag! 
 
Kursen är ett samarbete mellan Stiftelsen UtbildningsForum Skåne AB och Skånes 

hembygdsförbund. 

 

Kursen ges på fyra platser i Skåne, välj en. 

 

Plats: Sparbanken Skåne i Staffanstorp. Adress: Torget 5 B 
Datum: 27.4 kl 16-19 

 
Plats: Sparbanken Skåne i Kristianstad. Adress: Cardellsgatan (vid Lilla Torg) 
Datum: 2.5 kl 9-12 

 

Plats: Sparbanken Skåne i Lund. Adress: Byggmästaregatan 4. OBS! Bankens Ledningskontor 
vid Polishuset. 
Datum: 11.5 kl 16-19 

 
Plats: Sparbanken Skåne i Höör. Adress: Storgatan 42  
Datum: 26.5 kl 9-12 

 

 

 

  

  



Kursinformation 
 

Kursledare: representanter från UtbildningsForum Skåne AB 

 

Avgift: kostnadsfritt för kunder i Sparbanken Skåne, för kunder i Swedbank 150 kr/ person, 

för övriga 300 kr/person. Kaffe och fika ingår i avgiften. Moms tillkommer med 25 %.  

Minst 10 deltagare/tillfälle för genomförande.  

 

Anmälan och information: Pia Sander 046-15 80 73, 0709-14 96 40 senast två veckor före 

respektive kursdatum. Obs! Anmälan är bindande.  

 

Bekräftelse med information skickas ut 10 dagar före kurstillfället.  

Inga förkunskaper eller förberedelser är nödvändiga. För att få ut det mesta av kursen ta 
med egen teknik i form av mobiltelefon och/eller surfplatta/laptop. Mer information anges i 
bekräftelsen som skickas ut.  

 

Välkommen med din anmälan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UtBildningsForum Skåne AB, som ägs av Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, erbjuder 

cirkelverksamhet, utbildning och användning, i många av dagens samhällsfunktioner och 

tjänster - både som förening och privatperson. www.utfo.se  

 

Skånes hembygdsförbund är regional medlemsorganisation för föreningar som arbetar med 

kulturarv och lokal historia i Skåne. www.hembygd.se/skane 
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