
Digital inkludering Vallentuna kommun september 
 
 
 
Aktivitetsplan:  

Samordna nätverk-arbetsgrupp Gruppen är klar och uppföljning sker 
regelbundet till förvaltningschefer 

Målgruppsanalys Klar men fördjupning kan komma 
Intressentanalys Klar 
Kartläggning Klar 
Gemensamt samarbetsrum med samlade 
dokument 

Klar 

Tidsplan utifrån vad som är möjligt med hänsyn 
till pandemi, FHM restriktioner etc 

Deltagartak för allmänna sammankomster tas 
bort 29 sept. Följ noga. 

Digitala första hjälpen Kulturhuset  
 

Start 21 sept. Drop in  Kreativa 
verkstaden. Bokade tider i Gröna 
rummet och Träffpunkten. Varannan 
tisdag em kl 13-15.  
Kommunövergripande bemanning 
med handledare. 

Utbildning för handledare genom 
Digiteket 

 Utbildningstillfälle genomfördes 8-9 
sept, möjlighet finns till fler  

Marknadsföring  Digitala första hjälpen och E-
medborgarveckan finns på 
upplevvallentuna.se.  Affischer, 
intranät, länkar. 

Utvärdering/uppföljning/statistik Mäta nöjdhet, antal besökare, var de 
fått informationen, vilka 
återkommande ärenden etc. 
Kontaktcenter tar fram förslag till 
registrering. 

Kommunikationsplan Pågående 
SeniorNet  Infomöte 18 juni: Det var 6 anmälda 

och 4 som kom. 1 kunde inte delta 
men har för avsikt att vara med och 
driva föreningen. 
Möte 3 sept: 1 intresserad anslöt då 
till mötet och 1 missade mötet pga av 
tekniska problem. En till annonsering 
utförs gällande nytt 
informationsmöte på plats på 

https://www.upplevvallentuna.se/sv/220602/Digitala-forsta-hjalpen
https://www.upplevvallentuna.se/sv/305996/E-medborgarveckan-11-17-oktober/
https://www.upplevvallentuna.se/sv/305996/E-medborgarveckan-11-17-oktober/


Träffpunkten i slutet på september. 
Alltså har ingen förening bildats än. 

Datorskolan Möte för att se över samverkan. 
Datorskolans tjänster syftar till att 
hjälpa den del av befolkningen som 
lever i ett digitalt utanförskap och 
inte upptäckt rätt sätt för dem att 
komma igång med lärandeprocessen. 
Däribland fysiska träffar, 
pappersguider eller förinspelade 
videokurser.  

Digital inkludering specifikt 
nyanlända 
Medborgarskolan 

Kurs via Medborgarskolan 
10 individer augusti, ytterligare kurs 
planeras oktober 

Fixartjänst socialförvaltningen 
 

Förslag godkänt av 
socialförvaltningens ledningsgrupp, 
rekrytering pågår 

Köpa in plattor  SF  
Kampanjvecka E-medborgarveckan  11-17 okt 

eMedborgarveckan är en nationell 
kampanjvecka där e-tjänsters 
tillgänglighet står i fokus. Syfte är 
att öka den digitala delaktigheten i 
landet. Mycket handlar om att få 
fler att upptäcka och kunna 
använda digitala tjänster. 

 

Aktiviteter ej klara: 

Samverkan med Studieförbund ex Bilda  Möte inbokat 
Digitalt stöd ska finnas i Kårsta och Brottby 
 
 

Månadsvis  
Finns ingen träffpunkt i Brottby/Karby, se över 
lokal 

Kulturbilen kommer användas för att nå andra 
områden i kommunen och genomföra pop up 
verksamhet gällande digitalt stöd 

Planering pågår gällande bemanning och 
schema 

Digital coach till Digitalidag 15 oktober- 
en nationell temadag som syftar till att 
förbättra alla medborgares möjligheter att vara 
med i den digitala utvecklingen.  

Under årets Digitalidag har bibliotek runt om i 
landet möjlighet att få en digital coach som 
kostnadsfritt medverkar på biblioteket och 
hjälper medborgare med digitala verktyg och 
tjänster som rör till exempel offentlig service, 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

https://digitalidag.org/


Bibliotek Vallentuna har anmält intresse. Efter 
den 1 oktober får vi besked.    

Bredare kompetenssatsning 
 Det har i andra kommuner identifierats att 
många medarbetare i kommunen, själva har 
svårt att använda mer digitala lösningar, de 
som i sin tur ska stödja brukare/kunder att 
hantera tekniken som krävs i samhället. Vi vill 
gärna se över om det finns behov för personal i 
Vallentuna kommun av en bredare 
grundkompetenssatsning för att skapa trygghet 
i att ge support i digitala frågor. 

Grund utbildning, föreläsning, webbkurs eller 
dylikt 
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