
Mötesanteckningar DIKT-nätverket 4 september 2019 
 

Närvarande: 

Maria Klamas, Fyrbodals kommunalförbund 

Maria Weiselius, Trollhättan 

Johanna Hedberg Hector, Trollhättan 

Bengt Karlsson, Lysekil 

David Licata, Lysekil 

Camilla Hogebrandt, Tanum 

Tracy Bolke, Åmål 

Britt-Marie Karlsson, Färgelanda 

Mia Gullmarsvik, Uddevalla 

Therese Andersson, Uddevalla 

Anette Lundgren, Mellerud 

Ann-Britt Nordqvist, Mellerud 

Joakim Hansson, Orust 

Irene Ivarsson, Strömstad 

 

 

• Utbildning i workshopformat platta Book Creator 

AnnBritt och Anette (Mellerud) håller i en workshop där de visar hur en kan använda surfplatta 

och appen Book Creator. De har sammanställt ett material som kan användas som lathund om 

en ska hålla i egna workshops för arbetskamrater och/eller brukare. Ann-Britt och Anette 

skickar ut detta till gruppen. 

 

• Genomgång av utkast ”uppdragsbeskrivning nätverk” 

Gruppen är nöjd med utkastet och det är endast ett par små saker som ska ändras. Maria gör 

dessa ändringar. Därefter kommer uppdragsbeskrivningen att lyftas, diskuteras och fastställas i 

FoU-rum funktionshinder/socialpsykiatri. 

 

• Namn på nätverket 

 Gruppen beslutar att ge nätverket namnet Digitalt stöd och IKT-nätverket, förkortat DIKT-

nätverket. 

 

• Förutsättningar och mandat att delta i nätverket 

I och med att vi i nätverket har olika funktioner och positioner i hemkommunen kan 

förutsättningar och mandat att delta, men också att driva ”frågor” på hemmaplan, se olika ut. 

Viktigt är att hitta en form som passar just i den egna kommunen så att man både kan ta med 

sig frågor/information från den egna kommunen och sprida information etc i hemkommunen. 

Var och en diskuterar detta i sin hemkommun och blir det några svårigheter eller frågetecken 



tar vi upp det i nätverket och ev vidare till FoU-rum funktionshinder/socialpsykiatri som är det 

chefsnätverk vid Fyrbodal som ”ansvarar” för vårt nätverk. 

 

• FoU-rum funktionshinder/socialpsykiatri  

Detta är ett av tre FoU-rum vid Fyrbodals kommunalförbund. Mer om dessa nätverk kan du 

läsa på https://www.fyrbodal.se/verksamhet/valfardsutveckling/fou-socialtjanst/fourum/ 

Era representanter där är: 

Uddevalla, Anders Paulin och Malin Normann  

Mellerud, Anette Karlsson 

Trollhättan, Anja Hellman och Helena Mårdstam 

Färgelanda, Inger Persson Johansson 

Åmål, Johan Fritz  

Lysekil, Julia Lundwall och Susanne Thorin Karlsson  

Munkedal, Maria Länström  

Vänersborg, Peter Martinsson  

Orust, Ralja Angelis  

Strömstad, Vigdis Sagranden   

Tanum, Åsa Engedotter  

 

• Kommunvis runda om läget på hemmaplan, idéer och uppslag 

ORUST 

Återigen flera chefsbyten vilket påverkar verksamheten. 

Önskemål från Orust är diskussion och ökad kunskap om GDPR i praktiken. 

 

MELLERUD 

Även i Mellerud har det varit lite turbulent i chefsleden. 

Ann-Britt och Anette berättar om att de i våras hade inspirationsdagar för personalen på temat 

kommunikation, det ska nu genomföras en uppföljning av detta.  

App-caféerna fortsätter. Är någon intresserad av att komma är det bara att maila Anette eller 

Ann-Britt. 

 

UDDEVALLA 

https://www.fyrbodal.se/verksamhet/valfardsutveckling/fou-socialtjanst/fourum/
https://www.fyrbodal.se/verksamhet/valfardsutveckling/fou-socialtjanst/fourum/


Även här förändringar i organisationen och chefsbyten. 

De fortsätter sina ideér om att hålla App-Café. 

Therese kommer att få utökat område som arbetsterapeut och ha även socialpsykiatrin. 

Det finns en app-it-grupp där har det varit ett chefsbyte, den nya chefen började i måndags, 

hoppas att den gruppen kommer igång igen. 

Det Uddevalla vill veta mer om är 

- Socialpsykiatrin i Trollhättan 

- GDPR 

- Risker/styrkor med internet 

 

FÄRGELANDA 

• Stabilt i chefsleden. 

• Kommunen har precis nyanställt en Verksamhetsutvecklare som deltar i ett nystartat 

nätverk gällande LSS och Socialpsykiatri, där Välfärdteknik är en del av helheten. 

• De kommer också att söka pengar för att starta upp en ”matglad-cirkel”. 

 

ÅMÅL  

Tracy har haft andra arbetsuppgifter som tagit hennes tid, såsom byte av verksamhetssystem, 

brukarundersökning och lokalbyten. 

Men när det gäller välfärdsteknik och IKT så har de App-café på gång och kommer att åka till 

Mellerud för att få tips och inspiration.  

Dennis kommer från och med nästa gång vara med i nätverket, då som representant för 

socialpsykiatrin i Åmål. 

Åmål är intresserade av att lyssna på Trollhättan och hur de jobbar i socialpsykiatrin. 

 

TANUM 

Det tuffar på, de har gjort ett omtag i verksamheterna.  

Användandet av appar har blivit en naturlig del i verksamheterna. 

Tanum är intresserade av att veta mer om hur socialpsykiatrin jobbar. 

 

LYSEKIL 

Här finns ännu ingen uppbyggd struktur. Bengt och David jobbar på så gott de kan, de testar 

och prövar. Fördelen med detta är att de kan forma mycket själva. De har gott stöd från sin chef.  

 



STRÖMSTAD 

Digitaliseringsmöten finns.  

 

TROLLHÄTTAN 

• Socialpsykiatrin  

Stabilt i chefsleden. De jobbar på med appar etc. Johanna påpekar vikten av att chefen också är 

kreativ och jobbar med ett så kallat ”digitalt chefsskap” för att därigenom inspirera och 

engagera medarbetarna. 

Det är boendestöd som jobbar med appar men nu ska boenden inom socialpsykiatrin också 

börja. 

• Funktionshinder 

Anette och Johanna finns som en bra grund och ett bra kompetensteam.  

Tycker det är bra när det kommer från brukarna, när det är deras behov som styr och det är de 

som efterfrågar det digitala stödet. Det är då lättare att inspirera och engagera personal.  

  

• Övriga inkomna frågor 

David visar upp en powerpoint han önskar feedback på från gruppen. 

 

• Tips 

Gruppen tipsar varandra om apparna ”Rättvisan”, pratkort ”talkning cards” och ”Kläder efter 

väder”. 

Vill någon komma på App-Café i Mellerud? Välkomna är såväl brukare som personal. Ta 

kontakt med Anette och Ann-Britt i Mellerud för att få veta mer om tider och datum å sånt.  

22 januari blir det en inspirationsdag i Vänersborg på temat ”kommunikation och digitalt stöd 

i vardagen”. Inbjudan är på gång. 

 

• Tema nästa gång? 

Gruppen beslutar att bjuda in socialpsykiatrin i Trollhättan för att få en beskrivning av hur de 

jobbar med digitalt stöd. Johanna pratar med dem om detta.  

 

Var och en funderar på om det finns något i den egna kommunen som man vill berätta om på 

någon nätverksträff eller någon verksamhet man vill bjuda in.  

 

• Nästa möte 
 



12 november kl. 9.00 – 12.00 på Riverside lokal Dalsland. Kaffe/te och smörgås serveras från 

8.45. 

Kom gärna med inspel till dagordningen! Och glöm inte att meddela om du inte kan komma 

på mötet. 

Dagordning 

• Trollhättans socialpsykiatri berättar 

 

• Information från FoU-rum funktionshinder/socialpsykiatri angående vår 

uppdragsbeskrivning, inventering av välfärdsteknik mm.  

 

• Kommunvis runda  

 

o Frågor från verksamheten? 

o Lägesbeskrivning 

o Idéer, tips, frågetecken? 

 

• Övriga inkomna frågor 

 

• Tema nästa gång? 

 

• Nästa möte 

 


