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1. Inventering välfärdsteknik 

Genomgång av inventeringen, upplevs som väldigt bra för den enskilda kommunen, men 

inget i dagsläget att ta tag i gemensamt. 

Utvärdering och eventuell revidering av inventeringsformuläret diskuteras på nästa möte. 

 

2. Tips och nyheter 

- DigiSen 

Nytt projekt ”DigiSen som PRO fått medel att genomföra. Projektet vänder sig till äldre 

personer och särskilt äldre personer med funktionsnedsättningar och sjukdomar som försvårar 

användandet av internet, smarta telefoner, surfplattor och datorer. 

PRO-projekt ökar digitalt innanförskap - PRO 

Maria K har kontakt med projektledare Curt Karlsson så vi följer projektet. 

 

- Mitt vuxenliv 

Ett projekt som Kerstin Gatu tipsade om. Kanske några att bjuda in till en träff? Vi pratar mer 

om det nästa gång.  

Mitt Vuxenliv – Livskunskap (fub.se) 

 

- Motverka rasism på nätet 

Statens medieråd får i uppdrag att ta fram metoder för att motverka rasism på nätet bland barn 

och unga - Regeringen.se 

 

https://pro.se/nyhetsarkiv/arkiv/2021-02-19-pro-projekt-okar-digitalt-innanforskap.html
https://www.fub.se/om-fub/projekt/arvsfondsprojekt/mitt-vuxenliv-livskunskap/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/statens-medierad-far-i-uppdrag-att-ta-fram-metoder-for-att-motverka-rasism-pa-natet-bland-barn-och-unga/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/statens-medierad-far-i-uppdrag-att-ta-fram-metoder-for-att-motverka-rasism-pa-natet-bland-barn-och-unga/
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- Sociala appen och relationer som funkar 

Information om detta projekt skickades ut innan sommaren. Maria K har varit i kontakt med 

projektledare Magnus Lindén som gärna samarbetar i någon form. Vi planerar att bjuda in 

honom till nätverket. 

Nytt projekt: Relationer som funkar (fub.se) 

Efter mötet skickades inbjudan ut från projektgruppen om informationsträffar. 

 

3. Uppdatering från Anette Lundgren och Ann-Britt Nordkvist, Mellerud + 

verksamheters sociala medier 

Utifrån Melleruds fråga på förra mötet om hur hantera tråkiga kommentarer på verksamhetens 

sociala medier förs en allmän diskussion om detta. 

Flera verksamheter i våra kommuner har sociala medier och man försöker på olika sätt se till 

att det sköts på ett respektfullt sätt och på ett sätt som värnar individers integritet. 

Vissa har riktlinjer för detta. De som har kan skicka till Maria K för vidare befordran till 

nätverket. 

 

4. DigiJag kl. 10.00 – 11.00 

Marcos Flores och Kerstin Gatu gästar oss och berättar om DigiJag. Kerstin tipsar också om 

Nätsäkra.se (natsakra.se) 

DigiJag 

Bilder bifogas anteckningarna.  

 

5. Alternativ till BankId 

Roger Fagerud från DIGG deltar på nästa nätverksträff. 

 

6. Erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning 
Under denna punkt ryms 

- Aktuella frågeställningar som nätverksdeltagarna vill lyfta och diskutera i gruppen 

(dessa kan meddelas Maria K inför möte eller lyftas direkt på möte) 

- Presentera arbeten som pågår i den egna kommunen (stort som smått) 

- Bjuda in personer från våra kommuner, andra kommuner, forskare, 

myndighetspersoner etc att berätta om något som gruppen ser som relevant att höra mer 

om 

- Vi har också en lista över tänkbara punkter och diskussionsämnen som vi kan beta 

av på våra möten, fyll gärna på med sådant ni finner relevant. 

https://www.fub.se/nyheter/nytt-projekt-relationer-som-funkar/
https://natsakra.se/
https://www.digijag.se/#/
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Vid varje nätverksmöte bestämmer vi gemensamt vad som ska ligga på dagordningen vid 

nästkommande möte.  

 

LISTAN 

o Göra enkla manualer gemensamt? I så fall om vad? Har någon enkla manualer att dela 

med sig? (en fråga ni lyft tidigare…) 

o Hur tydliggöra nya rutiner för brukare i och med Covid? 

o Hur hålla digitala genomförandeplansmöten? 

o Hur underlätta samtal mellan brukare och närstående i och med Covid? 

o Hur hantera varierande kompetens när det gäller digitalt stöd och IKT (hos personal 

och brukare)? 

o Hur kan vi uppmärksamma och uppmuntra brukarna så att de vill och kan använda 

digitalt stöd? 

o Hur kan vi finna tekniska lösningar som blir/är enkla, säkra och kompatibla? 

o Hur kan man använda verksamhetspedagogerna i arbetet med välfärdsteknik? 

o Hur hitta former för samarbete mellan arbetsterapeuter och verksamheterna? 

o Hur främja delaktighet för de som valt att vara hemma från DV pga oro för COVID?  

▪ Hur kan brukarna vara med på aktiviteter då?  

▪ Om de är med digitalt, hur hantera sekretess om en filmar/filmas 

hemifrån? 
 

a.  Erfarenhetsutbyte  

Vi ställer frågan till Carolina Wallberg och till Carolin Karlsson om de kan komma in igen till 

vårt nätverk och berätta hur det går med ”uppdraget på korttids i Trollhättan” samt ”minecraft-

världen i Dals Ed” 

 

b. Omvärldsbevakning 

Nästa möte deltar Roger Fagerud från DIGG 

Frida Lundqvist kan ej delta på nästa möte men kommer gärna på något av mötena under 

våren och berättar om Teknik-biblioteket i Tanum. 

 

c. Aktuella frågor  

• Appar och samarbete med IT 

Åmål lyfter frågan om appar och samarbete med IT. I Åmål har man nu börjat att styra vilka 

appar som ska ligga i plattor/telefoner, dessa kommer att ligga i en ”lokal appbutik”. Vill man 

ha några utöver basutbudet får man lämna in önskemål till IT. 

Vissa andra har liknande upplägg, vissa har helt öppet. 

I Tanum har man startat upp ett teknik-bibliotek, vi bjuder in Frida Lundqvist till något av 

våra kommande nätverksmöten. 
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• Kompetens välfärdsteknik 

Uddevalla ska göra någon form av inventering på verksamheterna, hur långt de har kommit 

när det gäller välfärdsteknik och hur kompetensen hos personalen ser ut. Sofia och Åsa undrar 

om andra gjort något liknande i så fall hur. 

Åmål har haft en pedagogträff och då kollat av, de planerar också en tematräff för pedagoger. 

I välfärdsteknikprojektet genomfördes en enkätstudie för att få information om personalens 

kompetens och kompetensbehov. Det kanske kan vara idé att göra om den för att följa upp 

vad som skett under åren. På nästa möte kan vi titta igenom den. 

Uddevalla får gärna stämma av och diskutera med nätverket inför deras undersökning.  

 

7. Runda i gruppen 

Mellerud 

Appcaféer pågår där korttids ansvarar för att hålla i det, man har kört både TEAMS och 

fysiska caféer. I övrigt har välfärdstekniken legat lite på is, dags att göra omtag. 

Ann-Britt och Anette är utsedda till så kallade förändringsagenter, de berättar gärna mer om 

detta uppdrag vid senare tillfälle, det är än så länge alldeles i början. 

Lysekil 

Behöver göra en kartläggning om vilken kompetens som finns i verksamheterna. En ny 

person är anställd i Lysekil för att ansvara för det som rör välfärdsteknik, återkommer med 

mer information om detta senare. 

Trollhättan 

Inom funktionshinder/LSS – de har haft flera projekt men inget just nu som är pågående. Ett 

samarbete pågår mellan Maria W och Åsa inom skolans värld för att jobba mer tillsammans 

exv när det gäller DigiJag.  

Åmål 

Socialpsykiatrin – En socialamedier-sida (troligtvis Facebook) kommer startas upp för 

verksamheten, precis fått klartecken. Tanken är att där ge en inblick i verksamheten, ge tips 

och även lägga upp lärande-material. Förhoppningsvis intressant och relevant för såväl 

brukare som personal. Dennis informerar oss när sidan är klar – vi bjuds gärna in för att följa 

sidor! 

LSS -ska starta upp app-caféer igen. ska De ska också jobba med appar i pedagoggruppen så 

att de sedan kan handleda kollegor. En tanke också är att göra ”GoGlad-träffar” som ev 

stödpedagogerna kan driva. 

Uddevalla 
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Inventering på gång av personalens kompetens och behov. Det är en stor ”tung” boll att ha 

detta med välfärdsteknik. De har it och de har utvecklare men inget som är aktuellt där just 

nu. 

 

8. Efter Covid-19 

Så länge vi har restriktioner i och med covid sker mötena digitalt, därefter beslutar vi om 

upplägg av våra möten. 

 

9. Nästa möte 

9 november kl. 9.00 – 12.00 på TEAMS – kallelse är utskickad via Outlook. 

 

 


