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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 

Marie Skogefors, barn- och utbildningsnämnden 

Gottlieb Granberg, kommunstyrelsens vice ordförande, del av § 13 

Lars-Evert Jonsson, lokala Parkinson-föreningen 

Margareta Boode, SRF 

Maths Karlsson, SRF 

Magnus Larsson, HLR 

Lennart Ottosson, HRF 

Lars-Åke Sandberg, PSO 

Kerstin Berggren, FUB 

 

 

Ulrika Gustafsson, omsorgschef 

Kerstin Karlsson, sekreterare 

 

 

  

  

Justeringens plats och tid: Omsorgsförvaltningen, Värnamo, 2022-07-04 

       
Sekreterare:  

 

Kerstin Karlsson 

 

Paragrafer: 8 – 14 

 

Ordförande:  

 

Glenn Lund 

 

Justerare:  

 

Lennart Ottosson 
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KTR § 8  

 
Upprop 
 
Kerstin Karlsson, nämndsekreterare håller upprop. 

 

 

 

 

KTR § 9  

 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs. 

 

 

 

 

KTR § 10  

 
Val av justerare 
Lennart Ottosson väljs till justerare för dagens möte. 

 

  

 

 

KTR § 11  

 

Genomgång av föregående protokoll 
Inget att invända på tidigare protokoll. På initiativ av ordföranden 

Glenn Lund (M) bestäms att nämndsekreterare i fortsättningen skall skicka 

med föregående protokoll tillsammans med kallelsen inför sammanträdena. 

  

 

 

 

KTR § 12 

 
Funktionsrätt Jönköpings län  
Funktionsrätt Jönköpings län är en paraplyorganisation för 35 funktions-

föreningar i länet. Johan Steirud från förbundet berättar om hur man  

under parollen Ett samhälle för alla arbetar för att förändra samhället så att 

levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning blir bättre och att 

alla inkluderas. En styrka i arbetet är den egna erfarenheten. 

 

Man erbjuder sina medlemsföreningar stöd och service i sin verksamhet. 

Man har skolinformatörer som berättar om funktionsnedsättningar och 

funktionshinder för elever i alla åldrar. Man erbjuder tillgänglighets-

inventeringar för att se till att lokaler utformas så att människor med  

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga inkluderas.  

 

Ett aktuellt projekt just nu är ”Nygammal på nätet”, där medlems-

organisationerna kan få stöd och hjälp kring användandet av  

telefoner, datorer och plattor. 
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Länsstyrelsen Jönköping 

 

Giovanni Rojas berättar om hur Länsstyrelsen i Jönköpings län  

arbetar för ett bättre samhälle, där tillgänglighetsfrågor ingår.  

 

Uppdraget är att stödja regioner och kommuner att genomföra  

sina funktionshinderspolitiska strategier och planer. En verksamhet 

är personligt ombud – PO – som kommunen kan driva till stöd för 

personer med psykiska funktionsnedsättningar. Kommunen  

kan då ansöka om statsbidrag hos Länsstyrelsen för delfinansiering. 

 

Målet är att bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet 

beaktas. Funktionshinderspolitiken inriktas mot de fyra områdena: 

- Principen om universell utformning 

- Befintliga brister i tillgängligheten 

- Individuella stöd och lösningar för individens självständighet 

- Att förebygga och motverka diskriminering 

 

Efter presentationen av förklarade Giovanni Rojas att länsstyrelsen står  

redo att hjälpa till med tillgänglighetsarbetet i länet. Man behöver 

identifiera vilka utmaningar funktionshinderarbetet har i sin kommun,  

och var man ser att länsstyrelsen kan stödja funktionsrättsarbetet i 

kommunen eller på länsnivå.  

 

På frågan om vilken förvaltning som sköter samverkan med 

tillgänglighetsråden i andra kommuner svarar Giovanni Rojas  

att det varierar, men oftast är det under Kommunledningen eller 

Socialförvaltningen (motsvarande MBF i Värnamo).  

 

 

   

 

 

KTR § 12  

 
Tillgänglighetsfrågor 
 
Ibrahim Candemir, samhällsbyggnadsnämnden, svarar på frågan från ett 

tidigare råd där man undrat om musiken i Storgatsbacken; hur högt får det 

vara och vem ger tillstånd? Svaret är att butikerna ansvarar för musiken i 

sina respektive lokaler. Om Värnamo Handel väljer att spela musik 

utomhus måste tillstånd sökas. Detta tillstånd utfärdas av polisen  

utan kommunens inblandning.    
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KTR § 13  

 
Kort information från kommunen 
 
Omsorgsnämnden 

Budgetuppföljningen visar på ett underskott på 14 miljoner. Underskottet 

beror främst på faktorer som omsorgsförvaltningen inte kunnat råda över,  

till stor del kostnader för LSS. 

 

Kommunstyrelsen/tekniska utskottet 

Gottlieb Granberg (M) informerar om de stora kommunala satsningar som 

planeras; en ny viadukt, en helt ny arena, nya idrottshallar och en simhall. 

Dessutom är sedan tidigare en ny skola projekterad. Kommunen står inför 

stora investeringar, både inom en snar framtid och på längre sikt.  

 

Rådet undrar om viaduktens utformning. Kommer den att likna sin 

föregångare eller kommer det att bli i en båge/snurr som visats på ritningar  

i media? Gottlieb Granberg säger att vad gäller viadukten så äger inte 

kommunen ensam frågan, planerandet sker i samverkan med Trafikverket. 

 

Vad gäller den nya arenan så sker planeringen i samverkan med  

IFK Värnamo, där kommunen kommer att stå för framtida drift.  

                

Barn- och utbildningsnämnden 

Inget att rapportera.  

 

Kulturnämnden 

Ej närvarande. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Ibrahim Candemir, samhällsbyggnadsnämnden, berättar att en  

ny fördjupad översiktsiktsplan över staden kommer att presenteras  

och inom kort finnas tillgänglig i stadshusets foajé.  

 

Medborgarnämnden 

Ej närvarande. 

 

Servicenämnden 

Ej närvarande. 

 

     

 

 

KTR § 14 

  

Övriga frågor 
 
Tillgängligheten på våra bibliotek diskuteras, ämnet har varit uppe  

tidigare, och ett inplanerat besök av bibliotekarie idag fick tyvärr  

ställas in, men planeras till nästa sammanträde den 14 september.  

 


