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Rådet för personer med funktionsvariationer i Osby 
(Funkisrådet) 
 

Plats Samlingssalen Lindhem, Osby 
 

Tid Måndagen den 9 mars 2020, klockan 14:00-16:00 
 

Ledamöter Ordförande Pål Nilsson (KD), Hälsa och välfärdsnämnden 
Ingegärd Andrésen, Osby Reumatikerförening 
Robert Balte, Synskadades Riksförbund Norra Skåne 
Evory Pamp, Osby FUB  
Birgit Nord, Osby Östra Göinge Demensförening 
Bengt Cehlin, Osbybygdens lokalavd. Hörselskadades förening 
Tommy Augustsson (S) Samhällsbyggnadsnämnden 
Maj Svensson, Psoriasisföreningen Göinge lokalavd  
Agnetha Selind, Kommunala pensionärsrådet närvarorätt 
 

Ersättare Agneta Malm (S), Hälsa och välfärdsnämnden 
Marica Dorisdotter, Osby Reumatikerförening 
 

Ej 
närvarande 

Daniel Landin (S), Barn- och utbildningsnämnden 
Anna Jacobsson, Synskadades Riksförbund Norra Skåne 
Karl-Henrik Sandstedt, De Handikappades Riksförbund  
Inga Magnusson, Osby FUB 
Ethel Andersson, De Handikappades Riksförbund DHR 
Carl Bejvel (SD), Kommunstyrelsen 
Kurth Stenberg (S) Miljö- och byggnämnden 
Lars-Anton Ivarsson (M) Barn- och utbildningsnämnden 
Lotte Melin (C) Samhällsbyggnadsnämnden  
Ewa Bejvel (SD) Kommunstyrelsen 
Wiveka Jönsson, Epilepsiförenigen Norra Skåne 
Oddbjörn Aasvold (M) Miljö- och byggnämnden 
Marianne Dacke, Osbybygdens lokalavd. Hörselskadades förening 
 
 

Övriga 
närvarande 

Marie Johnsson, sekreterare 
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1 Mötets öppnande 

Pål Nilsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2 Upprop och val av justerare 

Bengt Cehlin utses att jämte ordförande justera mötesanteckningarna som 

förs vid detta möte. Justering sker på kommunhuset torsdagen den 12 mars 

kl 9.00. 

 

3 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes med tillägg av punkten psykisk ohälsa. 

 

4 Mötesanteckningar från Funkisrådet den  
 2 december 2019 

Beslut om att ärenden som tagits upp i rådet och inte blivit klara ska tas upp 

igen på nästa möte.  

Mötesanteckningar läggs till handlingarna. 

 

5 Mötesanteckningar från KPR den 18 november 2019 

Inget att erinra och mötesanteckningar läggs till handlingarna. 

 

6 Aktuellt/rapporter från föreningarna 

Robert Balte från Synskadades Riksförbund Norra Skåne informerade om 

att det finns Syn- och hörselinstruktörer. Det finn en i Skåne. Syn- och 

hörselinstruktörerna har till uppgift att bistå och träna personer med syn- 

och hörselnedsättningar så att de kan nå självständighet i det dagliga livet, 

Kan bli en kostnadsbesparing för kommunen. T ex om den syn- eller 

hörselskadade personen blir mer självständig så kanske hemtjänsten inte 

behöver komma till personen lika ofta. Robert kommer att informera mer 

om detta på nästa möte. Det bestämdes att Agneta Malm ska ta med det som 

en punkt inför Hälsa och välfärdsnämnden. 

 

Ingegärd Andresén, Reumatikerförbundet informerar att 

Reumatikerförbundet saknar ett varmbad i Osby kommun. Kommunen 

hänvisar till Lönsboda Simhall, men den är inte tillräckligt djup. Det var fler 

föreningar på mötet som var i behov av en djup varmvattenbassäng. På 

mötet bestämdes att Pål och Ingegerd ska skriva ihop en skrivelse till 

fullmäktige, till den pågående fullmäktigeberedningen om 

fritidsanläggningar, angående behovet av en varmvattenbassäng i Osby 

kommun. 

 

7 Uppföljning 

Uppföljning tillgänglighet på webben. 

Det har inkommit ett svar på skrivelsen angående tillgänglighet på webben 

(bifogas med mötesanteckningarna) Robert Balte tycker att det var en rimlig 

skrivelse. 
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Uppföljning medborgarförslag parkbänkar 

 I protokollet från Samhällsbyggnadsnämndens möte den 19 februari 2020 

framgår det att samhällsförvaltningen får i uppdrag att arbeta fram en 

riktlinje för parkbänkar. Bestämdes på mötet att ta upp det på nästa möte 

den 8 juni för att följa upp om det har hänt något i ärendet. 

 

Uppföljning Tillgänglighetskonsult  

Det är en extern tillgänglighetskonsult tillsatt angående förnyelsen av 

Torget. 

 

8 Information från nämnderna 

• Agneta Malm, Hälsa och välfärdsnämnden informerade om att 

kommunen inte lyckats verkställa beslut inom LSS. Det saknas 

boende. Ekelund håller på att byggas om till korttidsplatser för både 

vuxna och barn. Det kommer tillfälligtvis vara två lägenheter på 

Ekelund. På Hemgårdstomten kommer det byggas gruppbostäder 

inom LSS. Det är ute på upphandling nu. 

Dagverksamheteten för kognitiv svikt (demens) flyttas från centrum 

i Osby till Lindhem. Ska vara klart den närmsta tiden. Då bildas det 

ett centrum för kognitiv svikt på Lindhem. Verksamheten med 

personer med psykisk ohälsa flyttas från Lindhem till Gläntan. 

 

• Tommy Augustsson, Samhällsbyggnadsnämnden informerade om att 

det ska byggas ett nytt äldreboende i Lönsboda. Klart 1 juli 2024. 

Oklart i nuläget var det ska byggas. Bergfast kommer att göras om 

till trygghetsboende. Soldalen kommer att stängas.  

Övriga nämnder var inte representerade. 

 

9 Tillgänglighet 

Humana gör tillgänglighetsundersökningar. De kallar dem 

Tillgänglighetsbarometern. Osby kommun var högt på listan tidigare, men 

har dalat på listan. Vi beslutade godta en skrivelse från rådet till 

kommunstyrelsen med frågor om varför kommunen inte har svarat på 

humanas enkät för 2019 samt varför Osby kommun har sjunkit i 

undersökningarna. 

 

Pål Nilsson har försökt få fram hur Osby kommun gjorde en fysisk 

tillgänglighetsundersökning för några år sedan, ca år 2006. Får jobba vidare 

med detta.  

 

10 Övriga frågor 

 

• Pål Nilsson lyfte frågan om att bjuda in representanter från 

föreningar som vänder sig till personer med psykisk ohälsa. 
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• Pål Nilsson tipsade om en utbildning på Grimslövs Folkhögskola på 

distans 50 % med start till hösten 2020. 

 

• Pål Nilsson informerade även om att om man har punkter från 

organisationerna som man vill ska tas upp går det bra att maila dem 

till Pål Nilsson (pål.nilsson@osby.se) eller till Marie 

(marie.johnsson@osby.se) eller skicka in till Osby kommun Hälsa 

och välfärd, 283 80 Osby. Det om man har direkta frågor till någon 

av nämnderna. Inför nästa möte bör de vara tillhanda senast den 14 

maj 

 

Nästa möte den 8 juni klockan 14.00 plats Lindhem 

Med detta tackar han Rådet för dagens möte. 

 

 

 

Marie Johnsson 

Sekreterare 

 

 

 

Pål Nilsson   Bengt Cehlin  

Ordförande   Justerare 

 

Mötesanteckningarna skickas till: 

Anmälan till hälsa och välfärdsnämnden 

mailto:pål.nilsson@osby.se
mailto:marie.johnsson@osby.se

