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”Här är alla digitala medborgare”

Sara Hansson
Projektledare e-hälsa och digitalisering



Digital delaktighet i Rättviks kommun

Kartläggning inom socialförvaltningen

• Röd tråd genom kommunen

• Samverkan

• Fungerande infrastruktur

• Kompetens hos personal
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”Med ett fantastiskt fokus på människors behov och förutsättningar, en uttalad 
målsättning och ett stort ansvarstagande har man lyckats göra stor skillnad för 

människor med funktionsnedsättning. 

En kommun vars ledstjärna är att ge människor makt och möjligheter att själva 
bestämma över och forma sina liv. En kommun som trots sin litenhet visat stor styrka 

och förmåga att gå från mål och strategier till faktisk förändring för invånare och 
medarbetare. En kommun som har satt frågan om digital delaktighet högst upp på 

agendan i sin strävan för en hållbar samhällsutveckling.

För ett inspirerande, modigt och inkluderande arbete med invånare i första 
rummet”.



Teknikcoach
• Driva utvecklingsarbetet framåt och vara ett stöd till kollegorna 

på arbetsplatsen.

• Vara ett stöd till brukare för ökad digital delaktighet och 
inflytande.

• Fungera som en länk mellan
verksamheten och andra funktioner
i kommunen.
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Nya arbetsuppgifter ger ringar på vattnet

• Dataverkstad

• Appcafé

• Lyssnarcirkel

• Digitala aktiviteter

• Film och bildstöd

• Valfika
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Ökad delaktighet och självständighet!









Ge alla medborgare i kommunen förutsättningar för ett 
aktivt medborgarskap och chansen att bli digitalt delaktiga.

• Fysik plats på biblioteket

• Mobil verksamhet till närbibliotek och verksamheter

• Öka digitala aktiviteter

• ”Digitalt bibliotek”
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På gång!

• Öka den digitala kompetensen

• Digi-JAG (prototyp digital 
genomförandeplan)

• DigidelCenter



”När alla bidrar med sin styrka och kunskap och arbetar 
tillsammans, får man båten att röra sig framåt i rätt riktning.”
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Kontaktuppgifter
Sara Hansson Projektledare eHälsa och digitalisering

sara.hansson@rattvik.se

www.ratvik.se (Omsorg och hjälp- digital delaktighet)


