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Agneta Lindberg, BUN 
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Jennie Svensson-Funktionschef, 

 Emeli Olaison-Överförmyndarchef 

Utses att justera Ann-Louise Johansson   

Justeringens plats och 
tid 

 Kommunkansliet 

Sekreterare 

 

Paragrafer 30-35 § 

Ordförande 

Elmesed Smaka 

 

Justeringsperson 

Jan-Erik Josefsson 
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 Ann-Louise Johansson   

 

 

 

 

1

~ Vetlanda 



 

 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kommunala rådet för funktionshindrade
Sammanträdesdatum
2022-09-06

 

 

 

 

 

 

Föredragningslista 
 Inledning-Jan-Erik Jossefsson, ordförande   

   

Välfärdsteknik- Anneli Uusitalo, IT Utvecklare Vård och   
Omsorg 

Information från Höglandets   
Överförmyndarverksamhet-Emeli Olaison, 
Överförmyndarchef 

Tillgänglighetsdatabasen-Maria   
Gromer,Utvecklingsstrateg 

Information från organisationer i rådet under   
mandatperioden 2019-2022 

Planering- rådets sista möte för mandatperioden 2019-   
2022 
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§ 30   

Inledning-Jan-Erik Jossefsson, ordförande 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet.  

Ärendebeskrivning 
Ordförande hälsar alla välkomna till mötet och förklarar det öppnat. 

Mötet hålls på Hörsalen på grund av att hörslinga saknas i Sammanträdesrum 1. 
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§ 31   

Välfärdsteknik- Anneli Uusitalo, IT-utvecklare Vård och Omsorg 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
  

Anneli Uusitalo, IT-utvecklare på Vård och omsorgsförvaltningen presenterar sig själv och 
berättar om sina arbetsuppgifter. Med flera års erfarenhet inom kommunikationsbranschen 
och speciellt digital kommunikation i hälso-sjukvård jobbar nu med att utveckla 
digitaliseringen för både personal och invånare. Hon jobbar blad annat med utveckling av 
tillgänglighet, e-hälsa, välfärdsteknik, trygghet, delaktighet, aktivitet och framför allt 
självständighet.   

Välfärdsteknik är olika former av hjälpmedel för det dagliga livet som innehåller digital teknik. 
Utvecklingen av välfärdstekniken går snabbt och det innebär att allt fler enskilda och patienter 
tar del av den.  Socialstyrelsen definierar väldfärdsteknik om digital teknik som syftar till att 
bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har 
eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Det kan till exempel handla om digitala 
trygghetslarm, tillsyn via kamera, sensorer för påminnelser, robotar och datorprogram. 
Sjukvårdande digital teknik och hjälpmedel för vård och behandling räknas inte som 
välfärdsteknik. Däremot kan välfärdsteknik vara medicintekniska produkter som förskrivs som 
hjälpmedel. 

Vetlanda Kommun använder sig av:  

• Lugnande avslappningskudde 
• Musikkudde för rörelseglädje 
• Robot dammsugare  
• Bilder och symboler  
• Hälsofrämjande belysning 
• Tovertafel spel 
• Digitala studiebesök  
• Olika appar och särskilt verksamhetssystem där man kan ha tillgång till informationen 

och dokumentera via telefonen. 

Anneli hänvisar till arbetsterapeuten för att få mer information kring olika typer av 
välfärdsteknik.  

4

~ Vetlanda 



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kommunala rådet för funktionshindrade
Sammanträdesdatum
2022-09-06

§ 32   

Information från Höglandets Överförmyndarverksamhet-Emeli 
Olaison, Överförmyndarchef 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Emeli Olaison, Överförmyndarchef informerar om Höglandets Överförmyndarverksamhet 
arbete. Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och 
förvaltare. Denna tillsyn skyddar personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller 
sköta sin ekonomi. Det är av den anledningen som en god man eller förvaltare blir utsedd för 
att hjälpa hen. Tillsynen avser också förmyndares eller föräldrars förvaltning av sina barns 
pengar.                                                                                                                                                         
Även om det är överförmyndaren som rekryterar gode män, så är överförmyndaren vare sig 
gode männens arbetsgivare eller överordnade. Överförmyndaren är tillsynsmyndighet och god 
man, förvaltare och förmyndare ansvarar själv för sitt uppdrag. Överförmyndaren bistår dock 
med information om det regelverk som finns och håller i utbildningar för gode män, förvaltare 
och förmyndare.                                                                                                                                          

Den gode mannen eller förvaltaren ska inte hjälpa brukaren med att utföra praktiska sysslor 
som exempelvis städa, handla eller sätta upp gardiner. Detta gäller oavsett vilken eller vilka 
utav delarna bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person som ingår i uppdraget. 

Som ställföreträdare kan man vara god man eller förvaltare för en person. Vad som ingår i 
uppdraget skiljer sig inte åt. Det är fortfarande de tre delarna bevaka rätt, förvalta egendom 
och sörja för person som kan ingå. Den stora skillnaden är i hur godmanskap och förvaltarskap 
påverkar huvudmannens rättshandlingsförmåga.                                                               
Godmanskap är en frivillig insats där huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga. Det 
innebär att huvudmannen själv kan ingå olika avtal och bestämma hur pengarna ska 
användas. Förutsatt att huvudmannen har kapaciteten får denne med andra ord företräda sig 
själv. Medan förvaltarskap är en tvångsåtgärd som begränsar huvudmannen betydligt. Vid 
förvaltarskap förlorar huvudmannen sin rättshandlingsförmåga och kan i regel själv inte ingå 
avtal eller bestämma över sina pengar, men undantag finns.  

Emeli uppmanar att vid frågor eller funderingar ta kontakt med Höglandets 
Överförmyndarverksamhet via e-post:overformyndare@hoglandet.se eller telefon:0383-971 
72 
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§ 33   

Tillgänglighetsdatabasen-Maria Gromer, Utvecklingsstrateg 

Kommunala rådets för funktionshindrade beslut 
 Maria Gromer och Eva Jansson får i uppdrag att sammanställa en begäran om att Vetlanda 
kommun tar ett beslut om att ansluta sig till Tillgänglighetsdatabasen (TD).   

Ärendebeskrivning 
Tillgänglighetsdatabasen har varit i ett viloläge sedan rådets möte mars 2022. Det krävs flera 
resurser för att göra inventeringen i Vetlanda och tyvärr så har ingen visat intresse för att 
hjälpa till med detta frivilligt. 

Arbetsgruppen som tog fram allt nödvändigt material för att bygga upp 
tillgänglighetsdatabasen ställde frågan till alla funktionshinderorganisationerna i rådet och 
Ädelfors folkhögskolan men ingen hade möjlighet att hjälpa till med resurser för att göra 
inventeringen på kartan.  

Det krävs resurser i form av en projektledare för att genomföra detta och därför rådet är 
överens om att skicka vidare förfrågan till kommunstyrelsen.  

_________________ 

Beslutet skickas till 

Maria Gromer och Eva Jansson  
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§ 34   

Information från organisationer i rådet under mandatperioden 
2019–2022 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Funktionshinderorganisationerna som deltar i rådet har inget att notera till protokollet.  

Rådet kommer fram till att det är snart dags att välja ledamöter från deltagande 
funktionshinderorganisationer för mandatperioden 2023–2026. 
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§ 35   

Planering- rådets sista möte för mandatperioden 2019-2022 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
I samband med att en mandatperiod avslutas ska rådet göra en sammanfattning av vad som 
åstadkommits och även redovisa vad som inte uppnåtts. Ordföranden tar fram underlag och 
presenterar det vid nästa möte den 01 november klockan 13.00 på Hörsalen.                                                                                                                 
Vid nästa möte fastställs rådets sammanträdestider för 2023.                                                 
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