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Inledning 
 

Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. 

En del personer har funktionsnedsättningar som knappt märks utåt medan andra har så stora 

nedsättningar att de ständigt är beroende av andra människor och av olika insatser för att klara 

sig. För att personer med funktionsnedsättningar ska kunna delta fullt ut i samhället krävs att 

samhället görs så tillgängligt som möjligt.    

 

I Värnamo kommun har det funnits ett handikappolitiskt program sedan 1994. Målet med 

programmet har bland annat varit att öka medvetenheten och stimulera intresset för 

handikappfrågor i alla kommunens förvaltningar.  

 

På uppdrag av kommunstyrelsen har hösten 2011 en arbetsgrupp bestående av representanter 

från kommunala förvaltningar, samt de intresseorganisationer som företräder dels pensionärer 

och dels personer med olika funktionsnedsättningar tagit fram ett förslag till nytt program.  

 

 

 

Programmets syfte 
 

Syftet med programmet är, i enlighet med artikel 1 i FN:s konvention, att 
människor med funktionsnedsättning ska få full och lika tillgång till sina 
mänskliga rättigheter.  
 

För att människor med funktionsnedsättning ska kunna delta fullt ut i samhället måste hänsyn 

tas till att människor är olika och att personer med funktionsnedsättning är en del av 

mänsklighetens mångfald och natur. Konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning lyfter bland annat fram full delaktighet i samhället, tillgänglighet, 

jämställdhet mellan män och kvinnor, samt respekt för utvecklingen av förmågorna hos barn 

med funktionsnedsättning.  

 

Värnamo kommun ska verka för att de invånare i kommunen som har eller får behov av 

habiliterings- eller rehabiliteringsinsatser får befogade och lämpliga hjälp- och stödinsatser, 

samt nödvändiga hjälpmedel. Målsättningen är att dessa personer ska kunna återkomma till ett 

fungerande liv i samhället. 

 

 

Kommunens övergripande mål 
 

Värnamo kommun har sedan 2011 en ny målstyrningsmodell och nya övergripande mål som 

gäller hela kommunen. Kommunfullmäktige har beslutat om såväl modell för arbetet som för 

vilka mål kommunen ska ha. Målen är uppdelade i medborgar-/kundmål, ekonomi, personal 

och miljö.  

 

Medborgar-/kundmålen är   

 att invånarna i kommunen ska känna sig trygga och  

 uppleva att Värnamo är en attraktiv kommun att leva och bo i.   
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FN:s konventioner och standardregler  

 

Barnkonventionens 54 artiklar säger att alla barn har samma rätt att få sina behov 

tillgodosedda var de än bor. Så snart man gör något som på något sätt berör barn, ska man 

tänka efter vad som är bäst för det enskilda barnet och det är då viktigt att ta reda på vad barn 

själva tycker och tänker. Barnets bästa och barns rätt till inflytande är två av grundprinciperna 

som genomsyrar hela Barnkonventionen. De andra två handlar om att inget barn får 

diskrimineras och att varje barn har rätt till liv och utveckling. 

 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde för 

Sveriges del i kraft den 14 januari 2009. Konventionen tydliggör vad redan befintliga 

rättigheter innebär i förhållande till människor med funktionsnedsättning och ger inte några 

nya rättigheter. Konventionen består av 50 artiklar där artiklarna 1 - 4 beskriver 

grundläggande principer och artiklarna 5 – 30 rättigheter.  

 

Personer med funktionsnedsättning innefattar bland annat personer med varaktiga fysiska, 

psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika 

hinder kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på samma villkor som 

andra. Exempel på sensoriska funktionsnedsättningar är syn- och hörselnedsättningar. 

 

Sveriges kommuner, landsting och regioner är utifrån sina respektive ansvarsområden 

ansvariga för att konventionen förverkligas. 

 

FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning full 

delaktighet och jämlikhet är ett internationellt dokument som ligger till grund för den 

handikappolitik vi har i Sverige. I 22 regler preciseras vilka förutsättningar som krävs för att 

personer med funktionsnedsättning blir fullt delaktiga och jämlika i samhället. 

 

FN:s standardregler ställer politiska och moraliska krav som regeringen ställer sig bakom. 

Alla i samhället, regeringen, myndigheter, kommuner, företag, organisationer med flera, har 

ett ansvar för att FN:s standardregler blir verklighet. 

 

 

 

Regeringens strategi 
 

Regeringen har presenterat en strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken under 

2011 – 2016. Grunden för politiken finns i den nationella handlingsplanen ”Från patient till 

medborgare” och i den tredje uppföljningen av handlingsplanen. Inriktningen på arbetet är att 

identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för flickor, pojkar, kvinnor 

och män med funktionsnedsättning, att förebygga och bekämpa diskriminering samt att skapa 

förutsättningar för självständighet och självbestämmande.  

 

Genomförandet av funktionshinderpolitiken ska ske inom alla samhällsområden.  
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Definitioner 
 

Funktionshinder, funktionsnedsättning och handikapp. Vilka begrepp används idag? 

 

Terminologirådet publicerade 2007 nya och reviderade begrepp. Den nya användningen är 

rekommenderande inte tvingande. 

 

 Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga. Ingen ändring mot tidigare definition. 

 Funktionshinder definieras som en begränsning som en funktionsnedsättning innebär 

för en person i relation till omgivningen.  

Tidigare hade begreppet handikapp denna definition. 

 Handikapp avråds som synonym till såväl funktionsnedsättning som funktionshinder.  

 

Begreppet handikapp används dock fortfarande ofta i sammansatta ord.    

 

I FN:s konvention, artikel 2, har man för de syften som avses i konventionen definierat bland 

annat följande begrepp  

 

 Kommunikation  innefattar bland annat språk, textning, punktskrift, taktil 

kommunikation, storstil och tillgängliga multimedier. 

 Språk innefattar bland annat talade och tecknade språk och andra former av icke 

talade språk. 

 

 Multimedia är sammanhållna, datorstödda presentationer eller produkter, baserade på 

kommunikationsformerna text, grafik, animation, ljud och bild/video. 

 

 

 

Samarbete med intresseorganisationer 
 

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 4 punkt 3, 

slås fast att människor med funktionsnedsättning har rätt att påverka utvecklingen av viktiga 

frågor som berör dem. Samhället ska samarbeta med handikapprörelsen. Kommunen ska nära 

samråda med och aktivt involvera personer med funktionsnedsättning, däribland barn med 

funktionsnedsättning, genom de organisationer som företräder dem.  

  

Värnamo kommun har bland annat genom kommunala handikapprådet och kommunala 

pensionärsrådet samarbete med ett stort antal intresseorganisationer. I råden ingår företrädare 

för kommunala nämnder och kommunstyrelsen. FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna 

med utvecklingsstörning, och RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, är 

exempel på organisationer som företräder barn och ungdomar.   

 

Det finns många personer med funktionsnedsättningar som inte är medlemmar i någon av de 

intresseorganisationer som arbetar med frågor som rör funktionsnedsättningar. Det är viktigt 

att nå även dessa personer och då särskilt unga människor för att få deras syn på hur samhället 

bör utformas för framtiden. Här måste man hitta nya vägar för samarbete. Det kan vara genom 

att bjuda in till workshops i olika frågor och att utnyttja den moderna kommunikations-

tekniken.   
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Socialtjänst  
 

I FN:s konvention, artikel 19, tas bland annat upp att personer med funktionsnedsättning har 

samma rätt att välja bosättningsort som andra personer. De ska ha tillgång till olika former av 

samhällsservice både i hemmet och på särskilt boende.  

 

Medborgarförvaltningen 
Förvaltningen handlägger familjehemsplaceringar, kontaktfamiljer, familjebehandling och 

ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd. Förvaltningen har också familjerätt, samt  

arbetsmarknadssektion, invandrarbyrå och fritidssektion.  

 

Socialtjänstens stöd ska ges på ett sådant sätt att den enskilde inte känner sig utpekad eller 

stämplad i andra människors ögon. Stödinsatserna ska så långt möjligt vara förebyggande och 

ges i den enskildes hemmiljö.  
 

Målsättningen är att  

 socialtjänsten inriktas på offensiv och förebyggande verksamhet. De förebyggande 

insatserna ska bland annat inriktas på uppsökande verksamhet och kartläggning av 

sociala problem, information i syfte att bland annat åstadkomma attitydförändringar i 

samhället och medverkan i samhällsplaneringen. 

 individer och familjer får socialt och ekonomiskt stöd som garanterar en skälig 

levnadsnivå. 
 

Till socialtjänstens viktigaste uppgifter hör att verka för att barn och ungdomar växer upp 

under trygga och goda förhållanden. I socialtjänstlagen finns två viktiga bestämmelser som 

gäller barn och ungdomar. Båda bestämmelserna har sin grund i FN:s barnkonvention, som 

Sverige förbundit sig att följa. Bland annat betonas att socialtjänsten ska ta särskild hänsyn till 

barnens bästa vid åtgärder som rör barn. 

 

Omsorgsförvaltningen 
Den verksamhet som omsorgsnämnden ansvarar för omfattar bland annat hemtjänst, och 

särskilt boende enligt socialtjänstlagen, SoL, samt insatser enligt lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade, LSS. Alla bedömningar och beslut utgår från varje enskild 

persons förutsättningar.  
 

Målsättningen är att 

 brukaren ska ha inflytande över sina beviljade insatser. 

 informationen om omsorgsförvaltningens insatser ska vara så utformad att det tydligt 

framgår vad den enskilde kan förvänta sig. 
 

LOV, lagen om valfrihet, ger enskilda personer som är beviljade bistånd enligt SoL eller 

insatser enligt LSS möjlighet att välja vem som ska utföra biståndet/insatsen. 

Omsorgsförvaltningen utreder möjligheten att införa valfrihetssystemet i olika verksamheter 

och kommunfullmäktige beslutar i vilka verksamheter det ska införas.   

Det är upp till varje kommun att bestämma vilka krav en entreprenör ska uppfylla för att bli 

godkänd som utförare av biståndet/insatsen. Även om fritt val innebär att andra än Värnamo 

kommun kan utföra biståndet/insatsen, är kommunen fortfarande ytterst ansvarig. Detta 

innebär att Värnamo kommun ansvarar för att följa upp alla utförare och garantera kvaliteten. 
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Utbildning 

 

I FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 24, 

tas bland annat upp  

 att staten erkänner rätten till utbildning för personer med funktionsnedsättning  

 att ingen får utestängas från det allmänna utbildningssystemet på grund av 

funktionsnedsättning  

 att alla på lika villkor ges tillgång till en inkluderande och kostnadsfri 

grundutbildning av kvalitet  

 att skälig anpassning erbjuds utifrån personliga behov samt 

 att individuella stödåtgärder erbjuds i miljöer som erbjuder största möjliga 

utveckling kunskapsmässigt och socialt. 

 

I skollagen (SFS 2010:800) anges att hänsyn ska tas till barns och elevers olika behov och att 

stöd och stimulans ska ges så att de kan utvecklas så långt som möjligt. I all verksamhet som 

rör barn ska barnens bästa vara utgångspunkten. 

 

En elevhälsa ska finnas med tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. 

Dessutom ska det finnas tillgång till personal för specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska 

främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. 

 

I Värnamo kommun bedrivs utbildningar för barn och elever inom förskola, förskoleklass, 

grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. För vuxna finns 

kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för 

invandrare. 

 

Inom särskolan får elever med begåvningsmässig funktionsnedsättning som är orsakad av 

utvecklingsstörning eller hjärnskada sin utbildning.  

 

Elever med funktionsnedsättningar av mer specifik karaktär erbjuds även utbildning vid olika 

specialskolor på annan ort. 
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Arbete och sysselsättning 
 

I FN:s konvention, artikel 27, tas bland annat upp att möjligheten till anställning och 

befordran för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden ska främjas precis som 

hjälp med att finna, erhålla, bibehålla och återgå till en anställning.  

 

Medborgarförvaltningens arbetsmarknadssektion ansvarar för Värnamo Arbetsmarknads 

Center, VAC. Där ges möjlighet till sysselsättning och stöd för att enskilda personer ska 

kunna komma in i eller tillbaka till arbetslivet. Centrets tjänster kan beställas av kommunen, 

privatpersoner, föreningar och företag.  

 

Omsorgsförvaltningen har ansvar för att de personer som har rätt till daglig verksamhet enligt 

LSS får sådan verksamhet. Förvaltningen har även ansvar för dagverksamhet enligt SoL till 

personer med psykiska funktionsnedsättningar. 

 

 

 

Tillgänglighet – fysisk miljö 
 

I FN:s konvention, artikel 9, tas bland annat upp att ändamålsenliga åtgärder ska vidtas för att 

säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till den 

fysiska miljön. Dessa åtgärder ska bland annat gälla för byggnader, vägar, skolor, 

vårdinrättningar och arbetsplatser. Tekniska kontoret och miljö- och stadsbyggnadskontoret 

ansvarar för den fysiska miljön. 

 

Målsättning tillgänglighet: 

 

 Värnamo kommun ska så långt det är möjligt göra den fysiska miljön tillgänglig 

oavsett vilka och hur stora funktionsnedsättningar människor har. Kommunen ska 

också se till att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga får tillgång till 

information och möjlighet till kommunikation. 

 Alla lokaler där kommunen bedriver verksamhet ska vara tillgängliga för personer                                         

med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Det gäller såväl egna som förhyrda 

lokaler samt offentliga lokaler. 

 Kommunen ska vid upphandling arbeta för att lokaler, material, varor och tjänster är 

anpassande för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.  

 Vid nybyggnation eller förändring av kommunens återvinningsstationer ska dessa 

göras tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

 Vid uthyrning av allmän kommunal mark ska det finnas toaletter för personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

 I anslutning till idrotts-, camping- och rekreationsanläggningar ska information finnas 

om var toaletter för personer med funktionsnedsättning finns.  

 Orienteringstavlor ska ha stor stil och taktil text.  

 Utemiljön vid till exempel gångstråk ska förses med fasta soffor för möjlighet till vila.  

 Möjligheten att ta sig ut ur en lokal vid till exempel brand, ska beaktas för personer 

med funktionsnedsättning i lokaler där kommunen bedriver verksamhet.   
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Transporter/Information/Kommunikation 
 

I FN:s konvention, artikel 9, tas bland annat upp att ändamålsenliga åtgärder ska vidtas för att 

säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till 

transporter, information och kommunikation. Dessa åtgärder ska bland annat gälla för  

elektronisk service och service i nödsituationer, utrustning av byggnader och andra 

anläggningar dit allmänheten äger tillträde med anvisningar i punktskrift och i lättläst och 

lättbegriplig form. 

 

 

Transporter 
Den 1 januari 2012 trädde en ny kollektivtrafiklag i kraft. Lagen har som mål att sätta 

resenären i centrum och att ge fler möjlighet att kunna välja ett kollektivt resesätt. Lagen ska 

även göra det lättare för den regionala kollektivtrafikmyndigheten att organisera trafik över 

länsgränserna.  

 

De allmänna kommunikationerna gör det möjligt att resa inom landet med buss, tåg och 

flyg. Bäst utbyggd är kollektivtrafiken i storstadsområdena, större städer och i andra 

tätbebyggda områden. Inom Värnamo kommun finns möjlighet att resa med buss och tåg 

framförallt mellan Värnamo och de större samhällena. Personer som är bosatta i kommunen 

och som har mer än två kilometer till allmän busslinje kan utnyttja kompletteringstrafiken. 

 

Särskild kollektivtrafik är till för de personer som har sådana funktionsnedsättningar att de 

inte kan resa med allmänna kommunikationer. Den särskilda kollektivtrafiken omfattar 

färdtjänst, som i Jönköpings län gäller för resor inom länet, och riksfärdtjänst som gäller 

för resor inom Sveriges gränser. För att bli beviljad särskild kollektivtrafik i form av färdtjänst 

eller riksfärdtjänst krävs att den enskilde har en varaktig funktionsnedsättning. Ansvaret för 

den särskilda kollektivtrafiken kommer att övergå till landstinget senast årsskiftet 2013/2014.   

  

Information 
Information är viktigt för att den enskilde ska kunna delta i samhällslivet, få veta sina 

rättigheter och skyldigheter, få ta del av beslut som fattas med mera. För att detta ska vara 

möjligt behöver informationen finnas i olika former. På nätet, i skriftlig form, inläst för de 

som av olika anledningar inte klarar att läsa själva, i lättläst form för de som har svårt att 

förstå texter som är omfattande och/eller innehåller svåra ord/termer. Information behöver 

också finnas på andra språk för att personer från andra kulturer och med annat modersmål ska 

förstå innehållet i de insatser som kan sökas och synen på personer med funktionsnedsättning.  

 

Kommunikation 
Att kunna kommunicera med sin omgivning är viktigt. Förutom genom talat språk kan man 

bland annat göra det genom text, punktskrift, tillgängliga multimedier, och genom 

teckenspråk, teckenkommunikation och Bliss. Det senare är ett system av symboler där ord 

och begrepp representeras av bilder.  
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Kultur och fritid 
 

I FN:s konvention, artikel 30, tas en rad olika punkter upp som ska säkerställa att personer 

med funktionsnedsättning kan delta i kulturlivet, i rekreations- och fritidsverksamhet och 

idrott på lika villkor som andra. Punkterna berör alla åldrar, tillgängligt utbud och tillgängliga 

lokaler, små barns möjlighet att delta i lek, språklig identitet med mera.   

 

Kultur 
I bibliotekslagens paragraf 8 står det att: 

 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade 

samt invandrare och andra minoriteter bland annat genom att erbjuda litteratur på 

andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 

 

Värnamo kommunbibliotek har ett särskilt team som arbetar med social verksamhet och 

tillgänglighetsfrågor.  

 

Tillgängligheten till biblioteken i Värnamo kommun finns beskriven på Värnamo kommuns 

hemsida. Det finns ett brett utbud av anpassade medier som stöd till personer med 

funktionsnedsättning. När låntagaren inte själv kan ta sig till biblioteket skickas medierna med 

post eller med Boken kommer-service. 

 

Ett av de kulturpolitiska målen för Värnamo kommun som gäller fram till 2014 är: 

 att främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina 

skapande förmågor. 

Under detta mål finns verksamhetsmålen: att stärka kulturinslagen i äldreomsorgen och 

omsorgen, samt att ge kulturupplevelser och stärka möjligheter till eget skapande i hela 

kommunen. 

 

 

Fritid 
Personer med funktionsnedsättning ska på lika villkor som andra ges möjlighet att ägna sin 

fritid åt aktiviteter som upplevs som meningsfulla. Föreningarna utgör ett viktigt instrument 

för att knyta sociala kontakter och intressegemenskap mellan människor.  

 

En stor del av fritidsutbudet i kommunen kanaliseras via föreningslivet. I Värnamo kommun 

finns ca 300 föreningar varav ett 25-tal är handikappföreningar med olika verksamheter på 

programmet. Övriga föreningar och församlingar svarar för kultur, idrott, friluftsaktiviteter, 

politik, kyrkliga verksamheter med mera.  

 

Mål: 

 

 att de intresseorganisationer som företräder personer med olika funktionsnedsättningar 

ges stöd och bidrag för att bedriva sin verksamhet. 

 att kommunen ska verka för att personer med funktionsnedsättning erbjuds aktiviteter 

och kan delta i föreningslivet.  
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Planerade förändringar 
 
Hemsjukvård 
Politiska beslut har fattats om att hemsjukvården i Jönköpings län ska övergå från landstinget 

till länets 13 kommuner. Skatteväxling och huvudmannaskifte genomförs vid årsskiftet  

2012-2013. Tillsammans ska landstinget och kommunerna definiera och utforma en framtida 

hemsjukvård som utgår från invånarnas behov av vård, omsorg och rehabilitering.   

 

 

 

Uppföljning – Utvärdering 
 
Berörda nämnder ansvarar för att årligen följa upp vilka åtgärder som har vidtagits under året 

för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.  

 

För att hålla programmet aktuellt ska det utvärderas minst en gång varje mandatperiod och 

revideras vid behov. Ansvaret för att initiera utvärderingen och revideringen ligger på 

kommunstyrelsen.   
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Lagstiftning 
 

Förutom den lagstiftning som gäller för alla finns en omfattande lagstiftning där hela eller 

delar av lagarna vänder sig till personer som har någon form av funktionsnedsättning. Nedan 

finns en förteckning över de vanligaste lagarna. Lagtexterna finns tillgängliga på internet. 

Flera av dem finns även i en lättläst version. SFS står för Svensk Författningssamling och 

BFS står för Boverkets Författningssamling. 

 

 

Socialtjänstlagen, SoL 
SFS 2001:453 

 

Lag om stöd och service till vissa  

funktionshindrade, LSS 
SFS 1993:387 

 

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 

SFS 1982:763 

 

Lag om färdtjänst 
SFS 1997:736 
 

Lag om kommunal riksfärdtjänst  
SFS  1997:735   

 

Skollag   
SFS 2010:800 

 

Lagen om bostadsanpassningsbidrag, BAB  

 BFS 1992:1574 
 

Plan- och bygglag, PBL 
SFS 2010:900 

 

Plan- och byggförordning, PBF 
SFS 2011:338 

 

Bibliotekslag 
SFS 1996:1596 

 

Föräldrabalken  

SFS 1949:381 

 

 

Lagen om valfrihet, LOV 
SFS 2008:962 

 

Diskrimineringslag 
SFS 2008:567 

 Medborgarförvaltningen 

Omsorgsförvaltningen 

 

Omsorgsförvaltningen 

 

 

 

 

Omsorgsförvaltningen 

 

 

Omsorgsförvaltningen 

 

 

Omsorgsförvaltningen 

 

 

Barn- och utbildnings-

förvaltningen 

 

 

Miljö- och stadsbyggnads-

förvaltningen 

 

Miljö- och stadsbyggnads- 

förvaltningen 

 

Miljö- och stadsbyggnads-

förvaltningen 

 

 

Kulturförvaltningen 

 

Barn- och 

utbildningsförvaltningen 

Medborgarförvaltningen 

Överförmyndarkansliet 

 

Omsorgsförvaltningen 

Upphandlingsförvaltningen 

 

 

Alla förvaltningar 
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Övrigt 
  

 

FN:s barnkonvention 
www.unicef.se/barnkonventionen  

 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning  

www.regeringen.se     www.sweden.gov.se    www.handisam.se  

 

FN:s standardregler  

 www.handisam.se  

 

 

Nationell handlingsplan:   ”Från patient till medborgare”   
proposition 1999/2000:79  och 3:e uppföljningen skrivelse 2009/10:166 

 

Regeringens strategi för genomförande av  

funktionshinderspolitiken 2011 - 2016 
Promemoria S2012.028 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unicef.se/barnkonventionen
http://www.regeringen.se/
http://www.sweden.gov.se/
http://www.handisam.se/
http://www.handisam.se/
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För mer information 
 

kontakta kommunen på något av följande sätt: 

 

 

 Kommunens växel tel. 0370 – 37 70 00 
 

 

 Adress:  Värnamo kommun, 331 83 Värnamo 
 

 

 E-postadress:  kommunen@varnamo.se  
 

 

 Kommunens hemsida  www.varnamo.se 
 

 

 Besöksadress :  Stadshuset, Kyrktorget 1, Värnamo  

 

 

 

 

mailto:kommunen@varnamo.se
http://www.varnamo.se/

