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Plats och tid: Kommunfullmäktigesalen, kl. 15.00-17.00   

Beslutande: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga deltagande: 

  

Glenn Lund, omsorgsnämnden, ordförande  

Åke Wilhelmsson, omsorgsnämnden 

Ibrahim Candemir, samhällsbyggnadsnämnden 

Margareta Boode, SRF 

Magnus Larsson, HLR 

Emma Åverling, Neuroförbundet Östbo-Västbo 

Lennart Ottosson, HRF 

Magnus Backstig, GGVV-regionens diabetesförening 

Lars-Åke Sandberg, PSO 

Mikael Andersson, DHR 

Kerstin Berggren, FUB 

Lars-Evert Jonsson, lokala Parkinson-föreningen 

 

 

 

 

 

Ulrika Gustafsson, omsorgschef 

Kristina Rindert, sekreterare 

 

  

  

Justeringens plats och tid: Omsorgsförvaltningen, Värnamo, 2022-02-23 

       
Sekreterare:  

 

Kristina Rindert 

 

Paragrafer: 1–7 

Ordförande:  

 

Glenn Lund 

 

Justerare:  

 

Lars-Åke Sandberg 
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KTR § 1  

 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs. 

 

 

 

 

KTR § 2  

 
Val av justerare 
 
Lars Åke Sandberg väljs till justerare för dagens möte. 

 

 

 

 

KTR § 3  

 
Genomgång av föregående protokoll 
Uppföljning § 14 

Rådets föreningsrepresentanter har inte träffats för att diskutera vem eller 

vilka som kan hålla samman arbetet i rådet. Representanterna fick möjlighet 

att diskutera frågan i pausen. När föreningarna har träffats och bestämt vem 

som blir deras samordnare meddelas rådets sekreterare detta. 

 

Närvaron på tillgänglighetsrådets sammanträde är låg och på dagens 

sammanträde var endast politiker från två nämnder representerade. 

Representanter i rådet ifrågasatte varför närvaron av politikerna är så låg. 

 

 

 

 

KTR § 4  

 
Förslag till nytt reglemente för tillgänglighetsrådet 
Magnus Backstig, Diabetesföreningen, och Mikael Andersson, DHR, anser 

att kommunstyrelsen ska vara huvudman för det kommunala 

tillgänglighetsrådet och önskar att man tar med frågan till 

kommunstyrelsen. I övrigt inga synpunkter på det nya reglementet för 

tillgänglighetsrådet. 

   

 

 

 

KTR § 5  

 
Tillgänglighetsfrågor 
 
Lennart Ottoson, HRF, meddelar att det inte finns några förberedda frågor 

till dagens sammanträde eftersom föreningarna inte har haft ett 

förberedande möte tillsammans. 

 

Lars-Åke Sandberg, PSO, informerar om att busshållplatser ska dras bort 

från Forsheda och i stället ska busshållplatserna vara placerade vid riksväg 
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27. Det beslutas att bjuda in länstrafiken till sammanträdet efter sommaren 

2022. Ordföranden uppmanar rådet att skriva frågor i förväg till 

länstrafiken. 

 

Magnus Backstig, Diabetesförbundet, informerade om att Länsrådet för 

funktionshinder gått ut med information om att man kan få köpa busskort 

till reducerat pris om man har ett intyg från Försäkringskassan. 

 

Magnus Backstig, Diabetesförbundet, undrar hur man haft det inom 

funktionshinderomsorgen under pandemin? Det har varit tufft men man har 

försökt att hitta lösningar. 

 

Magnus Larsson, HLR, upplever att det är svårt för rörelsehindrade att ta 

sig in via huvudentrén till biblioteket på Forsheda skola eftersom det är 

långt från parkeringen till entrén. Det finns önskemål om att få parkera på 

baksidan där det är närmare till dörren. Ibrahim Candemir, 

samhällsbyggnadsnämnden, skickar frågan till kulturförvaltningen och 

Forsheda skola. 

 

Magnus Larsson, HLR, anser att det spelas för hög musik på 

Storgatsbacken och undrar om det finns regler för hur och när man får ha 

musiken igång? Ibrahim Candemir, samhällsbyggnadsnämnden, ska 

undersöka om det finns aktuella ordningsregler. 

 

Magnus Backstig, Diabetesförbundet, menar att en förening som har aktiva 

medlemmar inom funktionshinderområdet har nekats inträde i rådet och 

önskar att man tar kontakt med representanten för Autism- och 

Aspergerförbundet. Återkoppling i frågan sker på nästa sammanträde.  

 

 

 

 

KTR § 6  

 
Kort information från kommunen 
 
Omsorgsnämnden 

Inom LSS har man haft en stor ökning av kostnader, 8–9% högre än andra 

kommuner som kan jämföras med Värnamo kommun. En handlingsplan är 

upprättad. Omsorgsförvaltningen har fått en tillfälligt utökad budgetram om 

10 miljoner kronor från kommunfullmäktige för att få möjlighet att kunna 

hantera de ökade kostnaderna.  

 

14 miljoner kronor i statsbidrag har utdelats till omsorgsförvaltningen och 

ska användas till satsningarna i det pågående omställningsarbetet i 

omsorgsförvaltningen.  

 

Det öppnar en ny daglig verksamhet som heter Takkten och är en privat 

utförare enligt LOV (Lagen om valfrihetssystem).  

 

Kommunstyrelsen/tekniska utskottet 

Åke Wilhelmsson, ersättare i kommunstyrelsen, informerar om att en ny 
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skola ska byggas på Trälleborgsområdet och Borgen. 

 

Trafiksituationen är inte bra efter stängningen av viadukten i Värnamo. 

Trafikverket är inblandade i arbetet av en ny lösning. 

 

En ny fotbollsarena planeras. Det går inte att bygga en ny arena där 

Finnvedsvallen är idag på grund av närheten till Lagan. 

                

Barn- och utbildningsnämnden 

Ej närvarande.  

 

Kulturnämnden 

Ej närvarande. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Ibrahim Candemir, samhällsbyggnadsnämnden, ber alla att gå in i 

tillgänglighetsdatabasen. Det är bra att man kollar att den ser bra ut.  

 

Medborgarnämnden 

Ej närvarande. 

 

Servicenämnden 

Ej närvarande. 

 

     

 

 

KTR § 7  

 
Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor. 

 

 


