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Mötesanteckningar; DIKT-nätverket 19 januari 2021 
 

Närvarande: 

Anette Lundgren, Mellerud 

Daniel Sinders, Vänersborg 

David Licata, Lysekil 

Joakim Hansson, Orust 

Maria Weiselius, Trollhättan 

Maria Eskel, Strömstad 

Sofia Jonshamre, Uddevalla 

Dennis Carvajal-Herrera, Åmål 

Ann-Britt Nordqvist, Mellerud 

Bengt Karlsson, Lysekil 

Tracy Bolke, Åmål 

Johanna Hedberg-Hecktor, Trollhättan 

Maria Klamas, Fyrbodals kommunalförbund 

 

1. Nicolina Fransson ”OmMej”  

Nicolina Fransson inbjuden att berätta om ”OmMej”. Hennes bilder och kontaktuppgifter 

bifogas anteckningarna.  

 

2. Genomgång av den årliga enkäten 

En snabb presentation av resultaten av den årliga enkäten görs. Sammanställningen bifogas 

med anteckningarna.  

Till nästa gång funderar var och en på, hur vi kan såväl bibehålla som förbättra resultatet. Det 

yttersta syftet är ju att alla som deltar i nätverket känner att det är relevant att delta och att det 

tillför någon form av praktiskt nytta i det dagliga arbetet.  

 

3. Uppdrag från FoU-rum funktionshinder/socialpsykiatri 

Nätverket har fått ett uppdrag via FoU-rum att titta på alternativ till BankID. Det finns 

alternativ till BankID, dock är inte alla affärer/företag/verksamheter anslutna till dessa 

alternativ vilket försvårar för många människor att ta del av de delar av samhället som kräver 

någon form av identifiering/legitimering via BankID.  

Länkar till en film som MFD släppt har gått ut tidigare och Tracy har sett den och tycker den 

är mycket bra. Hon har också gjort en sammanställning med lite information som bifogas 

anteckningarna.  
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Frågan är inte bara aktuell när det gäller brukare utan även personal. Exempelvis har 

Strömstad jobbat en del med frågan, information bifogas med anteckningarna från Maria 

Eskel.  

Maria återkopplar detta till FoU-rum vid deras nästa möte. Maria tar också med sig frågan till 

det nationella funktionshindernätverket och diskuterar i vilken mån vi kan trycka på så fler 

ansluter sig till alternativa identifierings-system så fler människor kan använda dessa i den 

mån de inte kan eller vill använda BankID.  

Länk till filmen Hur gör vi e-legitimation användbart för fler? - MFD  

Tips att läsa också  

Ingen julhandel för de utan e-legitimation 

För att undvika butiker och möten med andra människor under coronapandemin handlar 

många julklappar på nätet. Digitala ärenden och köp kräver ofta att du har e-legitimation. 

Undersökningen ”Svenskarna och Internet” visar dock att sex procent lever i digitalt 

utanförskap och att de som saknar e-legitimation ofta ingår i högriskgrupperna för Covid-19. 

Det innebär att alla inte kan handla på ett säkert sätt under julen. 

Sammanfattning - Svenskarna och internet 

Ingen julhandel för de utan e-legitimation | Myndigheten för delaktighet (mynewsdesk.com) 

 

4. Revidering av inventering välfärdsteknik 

Genomgång av vårt nya förslag/excell-dokument. 

Vi lägger till: 

- Möjlighet att skriva ner övriga mjukvara respektive övrig hårdvara (så man kan notera 

vad som anteckning där) 

- InPrint – felstavat – korrigera 

- Underrubriker till mjukvara (kommunikation, fritid/nöje, tid/struktur samt ekonomi och 

samhällsfunktioner) 

Nästa steg – Maria lyfter förslaget på nästa FoU-rum och gör eventuella revideringar utifrån 

deras tankar och förslag. 

Därefter kommer dokument ut till DIKT-nätverket för att fylla i respektive kommuns svar.  

Slutligen gör Maria ett 15:e blad där fakta kan sammanställas och jämföras på kommunnivå. 

Syftet med dokumentet som helhet är att kunna jämföra, inom kommunen mellan verksamheter 

men också mellan olika kommuner och verksamheter.  

Vi kommer att utvärdera inventeringsformuläret senare i år och göra eventuella korrigeringar 

inför 2022. 

 

https://www.mfd.se/inspiration/evenemang/hur-gor-vi-e-legitimation-anvandbart-for-fler/
https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/digitalt-utanforskap-2020/sammanfattning/
https://www.mynewsdesk.com/se/myndigheten_for_delaktighet/pressreleases/ingen-julhandel-foer-de-utan-e-legitimation-3059697
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5. Elisabeth Li Bergström  

Uddevallas nya välfärdsteknikutvecklare gästade oss. Hon berättade om sitt uppdrag och gav 

olika tips. Bland annat berättade Li om det samarbete som de har med biblioteket i Uddevalla 

samt den inspirationsmiljö som de håller på att bygga upp i Uddevalla på Ryttaren. Önskemål 

från nätverket finns att kunna komma dit på studiebesök. Li hör av sig till oss när det finns 

möjlighet.  

Tips som Li gav oss skickas ut i separat mail från henne. 

 

6. Erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning 

Under denna punkt lyfts olika aktuella frågeställningar, nätverksdeltagarna berättar för varandra 

om pågående arbeten i den egna kommunen och vi bjuder in personer som kan berätta om 

aktuella relevanta ämnen.  

 

6 A) Erfarenhetsutbyte  
 

- Projektet ”minska digitalt utanförskap” (Maria Eskel) 

Maria berättar att de i Strömstad har fått medel via Folkhälsomyndigheten för ett ett-årigt 

projekt. De kommer att inom projektet anställa två undersköterskor med specialkompetens 

inom området och det kommer att utses digitala ombud på alla utförarverksamheter. Special-

USK kommer att hålla ihop gruppen med de digitala ombuden. Alla kommer att arbeta med 

målet att implementera digital teknik i verksamheterna. De har också fått stöd och draghjälp 

från Göteborg som gjort liknande resa.  

Projektplanen bifogas anteckningarna (OBS det är ett levande dokument och uppdateras efter 

hand).  

Maria håller oss uppdaterade om projektet.  

 

- Maria Weiselius berätta mer om uppdraget på korttids 

Syftet med detta projekt är att det ska bli mer likvärdigt när det gäller välfärdsteknik på alla 

Trollhättans korttidsverksamheter. Det är Carolina, en kollega till Maria, som är ansvarig för 

projektet nu. På gruppens önskemål tillfrågas Carolina om hon kan komma på nästa möte och 

berätta mer om detta. 

 

6 B) Omvärldsbevakning 

Vi har idag haft Nicolina Fransson här på denna punkt.  
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6 C) Nästa möte omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte 

Efter diskussion fastnade gruppen för att höra om André Andersson, Stödpedagog inom 

välfärdsteknik och teknikcoach kunna komma till nästa möte och berätta mer om hur de i 

Göteborg arbetar med de tre funktionerna; teknikcoach, teknikmentor och teknikansvarig. Det 

ideala vore om en av varje funktion kunde delta.  

Maria K och Tracy deltog på ett digitalt öppet hus före jul då André och kompani berättade 

om sin verksamhet och visade upp den, dock var inte fokus på funktionerna då. Maria tar 

kontakt med André och frågar om de kan komma. Förslagsvis deltar de 45 minuter och då har 

nätverket möjlighet att bjuda med kollegor till den presentationen.   

Hem | Min sida (wixsite.com) 

OBS! 

Kom gärna med förslag och inspel på personer vi kan bjuda in, kan vara personer från 

våra kommuner, andra kommuner, forskare, myndighetspersoner etc. 

Kom gärna med inspel till dagordningen – berätta gärna om vad ni gör nu i er kommun, 

det kan vara stort och smått!  

 

10. Övriga frågor 

• Representanter i nätverket 

Sofia J berättar att de genomfört en organisationsförändring i Uddevalla och att hon nu tillhör 

en annan avdelning och undrar om en till representant från Uddevalla kan delta i nätverket. 

Enligt vår uppdragsbeskrivning står det att max 2 deltagare från varje kommun kan delta och 

att det helst ska vara en från funktionshinder och en från socialpsykiatri-sidan. Det är varje 

kommuns representant i FoU-rum funktionshinder/socialpsykiatri som beslutar vem/vilka som 

ska delta i nätverket. Vill ni byta och/eller lägga till någon deltagare i nätverket ta en diskussion 

med er FoU-rums representant och återkom till Maria Klamas om det är någon mer som ska 

läggas till i nätverket.  

Lista över representanter i FoU-rum funktionshinder/socialpsykiatri;  

Anders Paulin  anders.paulin@uddevalla.se 

Anette Karlsson anette.karlsson@mellerud.se 

Anna Eriksson  anna.l.eriksson@trollhattan.se 

Anna-Karin Rådén anna-karin.raden@bengtsfors.se 

Annika Ström Öberg  annika.stromoberg@uddevalla.se 

Camilla Karlsson camilla.karlsson2@lillaedet.se 

Clarie Engström Clarie.Engstrom@munkedal.se 

Grethe Gustavsson Grethe.Gustavsson@amal.se 

https://teknikmentorer.wixsite.com/iktlss
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Inger Persson Johansson inger.persson@fargelanda.se 

Julia Lundwall Julia.Lundwall@lysekil.se 

Linda Kopp  linda.kopp@trollhattan.se 

Maria Eskel  maria.eskel@stromstad.se 

Maria Ottosson Lundström Maria.ottossonlundstrom@orust.se 

Maria Reuter  maria.reuter@dalsed.se 

Peter Martinsson peter.martinsson@vanersborg.se 

Susanne Thorin Karlsson  susanne.thorinKarlsson@lysekil.se 

Ylva Görling  ylva.gorling@sotenas.se 

Åsa Engedotter Asa.Engedotter@tanum.se 

 

Nätverkets uppdragsbeskrivning finns på TEAMS samt på kommunalförbundets hemsida 

DIKT - digitalt stöd och IKT - Fyrbodals kommunalförbund 

 

11. Nästa möte 

21 april 9.00 – 12.00  

 

Övriga mötesdatum 2021 

31 augusti kl. 9.00 – 12.00 

9 november kl. 9.00 – 12.00  

Vi ses antingen på TEAMS eller på Riverside Uddevalla lokal DALSLAND. Vi anpassar oss 

utifrån eventuella restriktioner COVID-19. Kallelser är utskickade via Outlook för hela 2021. 

https://www.fyrbodal.se/verksamhet/valfardsutveckling/fou-socialtjanst/natverk/dikt-natverket/

