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Bakgrund till EU-handslaget

Trots dryga 20 års EU-medlemskap är ett grundläggande problem i Sverige en omfattande 
kunskapsbrist om det svenska demokratiska systemets relation till EU-nivån och vice versa (SOU 
2016:10, EU på hemmaplan, s 9-10). Kunskapsbristen berör inte enkom allmänheten då utredningen 
slår fast att många folkvalda och tjänstemän i kommuner har svårt att redogöra för hur kommens 
verksamhet är relaterad till beslut fattade i EU (Ibid, s 9). Utredningen konstaterar bland annat att 56 
procent av, de i utredningen tillfrågade, förtroendevalda och politiker i kommuner uppfattar sin 
kunskap som otillräcklig för att kunna diskutera EU-beslut med väljare (Ibid, s 70). Vilket är 
problematiskt då Sveriges kommuner och landstings (SKL) skrift ”EU i lokalpolitiken” visar att i 
genomsnitt 60 procent av punkterna på en kommunfullmäktiges dagordning påverkas av EU (SKL, EU 
i lokalpolitiken, s 4). 

Det konstateras även i utredningen att det finns en stor kunskapslucka allmänhetens kunskap om EU-
relaterade frågor. En majoritet av de tillfrågade i utredningen känner inte särskilt väl till EU-systemet 
och vilka frågor som påverkas av EU-nivån (SOU 2016:10, EU på hemmaplan, s 50). Dessutom anser 
en majoritet att de har otillräckliga kunskaper för att kunna diskutera EU-beslut och hur de påverkar 
deras vardag (Ibid, s 50).

Med anledning av ovan och ytterligare konklusioner i utredningen vill regeringen öka kunskapen och 
förutsättningarna för engagemang och delaktighet i EU-frågor. 

EU-handslaget är en del av regeringens arbete för att stärka delaktigheten, kunskapen och 
engagemangen kring EU-frågor i Sverige. I samarbete med centrala aktörer i samhället är regeringens 
mål att skapa bättra förutsättningar för medborgare och organisationer att delta i EU-arbetet och 
påverka beslut som fattas på EU-nivå. Utredningen ”EU på hemmaplan” (SOU 2016:10) visar på 
tydliga brister inom samtliga områden gällande delaktighet, kunskap och engagemang. 

Handslaget mellan Skåne Nordost och EU-minister Ann Linde 31 augusti 2017

För att följa upp EU-handslaget har Skåne Nordosts styrelse gett i uppdrag till EU-kontor Skåne Nordost, 
i samarbete med utvecklingsledaren, att genomföra tre olika utbildningsinsatser under 2018 och 2019 
för att öka kommunernas kunskap och delaktighet i EU. 

Under våren 2018 kommer EU-kontor Skåne Nordost tillsammans med Europa Direkt Hässleholm 
besöka samtliga kommuner i Skåne Nordost-samarbetet, Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, 
Osby och Östra Göinge för att hålla i en EU-utbildning. Skåne Nordost styrelsen har gett i uppdrag att 
ta fram ett utbildningspaket på ca 2 timmar som sedan ska genomföras i respektive kommun under 
våren 2018 (även Perstorp, Älmhult och Höörs kommun, som ingår i EU-kontor Skåne Nordost har 
erbjudits att ta del av utbildningen).  Kommunerna får själva bjuda in personer relevanta för 
utbildningen men målgruppen är politiker och tjänstemän.

Utbildningsdatum som är bekräftade i samband med kommunfullmäktige under 2018:

25 Januari – Östra Göinges kommun



26 Februari – Älmhults kommun

13 Mars – Kristianstads kommun 

26 mars – Osby och Hässleholms kommun

I
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Datum
2018-01-10      

Utbildning och arbete
Emma Frostensson, 0479-52 81 20
emma.frostensson@osby.se

Rapport utbildning och arbetsmarknad, Osby 
kommun december 2017

Förvärvsfrekvens Osby kommun 
Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under 
året.

Osby kommun Sverigemedel
2015 77,9 % 77,9 %
2016 78,5 % 78,6 %

Sökande som har fått arbete
December 2017 December 2016 September 

2017
September 

2016
46 31 38 43

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik 
Månad: december 2017
Län: Skåne län
Kommun: Osby

Kommentar
Redovisad statistik anger arbetslöshet relaterad till en registerbaserad 
arbetskraft. Den registerbaserade arbetskraften räknas fram genom att antalet 
yrkesverksamma personer adderas med summan av öppet arbetslösa och 
antalet som får aktivitetsstöd. Denna arbetskraft är oförändrad för ett 
kalenderår. 

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, 
16-64 år (andel av den registerbaserade arbetskraften)

Öppet arbetslösa och 
sökande med 
aktivitetsstöd

Föregående rapport 
(september 2017)

Riket 7,5 % (365 889) 7,4 % (359 263)
Skåne län 10,0 % (62 330) 9,9 % (61 336)
Osby kommun 8,2 % (490) 8,3 % (490)
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Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, 
18-24 år (andel av den registerbaserade arbetskraften)

Öppet arbetslösa 
inklusive de med 

aktivitetsstöd

Föregående rapport 
(september 2017)

Riket 10,2 % (53 297) 10,4 % (55 008)
Skåne län 14,1 % (9150) 14,4 % (9426)
Osby kommun 13,0 % (93) 14,7 % (107)

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd – 
utrikesfödda 16-64 år (andel av den registerbaserade 
arbetskraften)

Öppet arbetslösa 
inklusive de med 

aktivitetsstöd

Föregående rapport 
(september 2017)

Riket 22,2 % (209 184) 22,1 % (207 965)
Skåne län 26,6 % (36 883) 26,3 % (36 423)
Osby kommun 32,0 % (284) 31,9 % (284)

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd – 
utrikesfödda 18-24 år (andel av den registerbaserade 
arbetskraften)

Öppet arbetslösa 
inklusive de med 

aktivitetsstöd

Föregående rapport 
(september 2017)

Riket 34,4 % (23 775) 34,7 % (24 164)
Skåne län 38,9 % (3784) 39,1 % (3804)
Osby kommun 48,3 % (42) 52,1 % (49)

 Åtgärder inom Osby kommun
December 2017 Föregående rapport 

(september 2017)
Jobb- och 
utvecklingsgarantin

139 personer 
varav 17 

ungdomar

151 personer 
varav 21 

ungdomar
Antal utan arbete i 
mer än 24 månader

116 personer 
varav 13 

ungdomar

121 personer 
varav 13 

ungdomar
Jobbgarantin för 
ungdomar 24 personer 23 personer 

Traineejobb brist 0 0
Trainee välfärd 0 0
Utbildningskontrakt 2 3
Extratjänster 23 9
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  Etableringen för vissa nyanlända
Lägesrapport                  

7 december 2017
Föregående 

rapport
1 september 2017

Antal inskrivna i 
etableringen, antal 961 1000

Hässleholm 475 516
Eslöv 171 162
Höör 56 61
Hörby 69 60
Osby 117 121

Yrkesobestämda 28 % 24 %
Yrkesbestämda 72 % 76 %

Utbildningsnivå 
Osby (antal)

Utbildningsnivå 
Osby

(Föregående 
rapport 1 

september 2017)
Saknar formell 
grundläggande 
utbildning

4 3

Grundskola < 9 år 30 27
Grundskola 15 16
Gymnasieutbildning 23 27
Eftergymnasial 
utbildning < 2 år 13 16

Eftergymnasial 
utbildning > 2 år 34 32

2015 2016 
Lämnat 
etableringsuppdraget 
och börjat arbeta 
eller studera, status 
dag 90 (andel)

17 24
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Utflöde från etableringen 2017/2018

Framgångsrik lokal integration
Den statistiska modellen ger varje kommun en "förväntad" förvärvsfrekvens 
baserad på flyktinggruppens sammansättning och den lokala 
arbetsmarknaden. Den tar hänsyn till vistelsetiden i Sverige, 
utbildningsnivån, och arbetslöshetsnivån i kommunen. Det är tre faktorer 
som påverkar individernas möjligheter till etablering och som skiljer sig 
mycket mellan kommunerna. Varje kommun får genom modellen ett 
statistiskt ”förväntat värde” som kan jämföras med flyktinggruppens verkliga 
förvärvsfrekvens. Eftersom förutsättningarna skiljer sig mycket mellan 
kommunerna är det "förväntade" värdet en bättre referenspunkt än ett 
riksmedelvärde.

SKYDDSBEHÖVANDE OCH DERAS ANHÖRIGA 20-64 år - 2015
Kommun Andel 

förvärvs-
arbetande 
20-64 år

Förväntad andel 
förvärvsarbetande 
enligt statistisk 
modell

Avvikelse från 
förväntat värde 
(procentenheter)

Avvikelse 
2014

Osby 43,5 46,3 -2,8 -1,0
Östra 
Göinge

19,3 21,2 -1,9 -2,4

Hässleholm 51,2 47,6 3,6 3,5
Bromölla 36,5 39,9 -3,4 -1,1
Kristianstad 44,8 52,2 -7,4 -7,2
Olofström 40,6 34,9 5,7 7,8
Älmhult 51,9 53,5 -1,6 0,2
Värnamo 68,3 62,7 5,6 5,9
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Kommunal statistik på arbetsmarknadsområdet
Kommunerna tar ett stort ansvar inom arbetsmarknadsområdet. Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) har tagit initiativ till att i samarbete med 
Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) bygga upp en databank 
med statistik om kommunala arbetsmarknadsinsatser. Statistiken publiceras 
och är tillgänglig för alla i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. 
Databasen innehåller information om vilka målgrupper kommunerna arbetar 
med, vilka insatser som erbjuds, hur arbetet organiseras och vilka resultat 
man uppnår. Statistiken kommer att samlas in en gång per år.

2016 2015
Deltagare kommunala 
arbetsmarknadsåtgärder, 
Osby

91 103

Resultat vid avslut i 
kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet 

Börjat arbeta, andel (%) 22 20
Börjat studera, andel (%) 8 10

Försörjningsstöd
December 2017 Föregående rapport 

(september 2017) 
Utbetalt ekonomiskt 
bistånd, inkl ekb (tkr)

1367 1030

Antal hushåll 148 146
varav antal hushåll 18-
24 år 11 16

Fördelning utifrån 
kategori, andel (%)
Arbetslös 58,7 % (87) 45,9 % (67)
Sjuka med intyg 18,2 % (27) 15,8 % (23)
Arbetsoförmåga-
Sociala skäl 15,5 % (23) 26,0 (38)

Glappet
Antal hushåll 3 4
Utbetalt ekonomiskt 
bistånd (tkr) 30,6 16,7
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Utbetalt ekonomiskt bistånd Skåne nordost
Januari -17 Februari -17 Mars - 17

Utbetalt 
(tkr)

kr/inv Utbetalt 
(tkr)

kr/inv Utbetalt 
(tkr)

kr/inv

Osby
1059 81 794 60 932 -

Östra 
Göinge 1168 81 1065 74 1050 -

Bromölla
622 49 613 49 611 -

Kristianstad
6696 80 6525 78 6410 -

Hässleholm
- - 3679 71 3775 -

Arbetsmarknadsenheten (AME)
Oktober-december 2017

Inskrivna på AME per 
171231 varav 81

kvinnor 45
män 36

Utskrivna under 
perioden oktober-
december
på grund av: 

14

Arbete 6
Annan insats AF 5
Utbildning 0
Annan insats vård och 
behandling 2

Flyttat 1
Sjukersättning 0
Avbruten planering 0
Antal resursanställda 
per 171231 8

Antal extratjänster
per 171231 23
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Utbildning
2017 2016 2015

Andel (%) elever i 
årskurs 9 som är  
behöriga till 
yrkesprogram på 
gymnasiet, 
kommunala 
skolor

77,2 90,5 84,9

Andel (%) elever 
med examen 
inom 3 år på 
gymnasiet, 
kommunala 
skolor

56,8 67,9 68,4

Andel (%) elever 
med examen 
inom 4 år på 
gymnasiet, 
kommunala 
skolor

66,1 74,4 66,1

SFI
Elever SFI; första 
halvåret 2017

Etableringselever

Totalt antal elever 111 37
varav Avbr/Utskriv 32 11
Elever som fått 
godkänt betyg i 
kurs som gått 
vidare till nästa kurs 
eller slutat
Kurs A 4
Kurs B 28
Kurs C 37
Kurs D 16, varav 16 

klara inom 2år
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Projekt och aktiviteter med extern finansiering

Samverkan för fler i arbete
Processtid: 170201-200131
Samverkan för fler i arbete är ett projekt finansierat av europiska 
socialfonden och bedrivs inom Arbetsmarknadsenheten i Osby. Målgruppen 
för projektet är människor som har olika former av funktionsnedsättning, 
utrikesfödda, personer som varit sjukskrivna och ska återgå i arbete samt 
långtidsarbetslösa. Utöver arbetet med individer kommer stort fokus att ligga 
på arbetet ut mot arbetsgivare, både inom offentlig och privat sektor. Genom 
utbildningar inom kultur och funktionsnedsättningar ska vi öka arbetsgivares 
kunskap och förståelse för målgrupperna. Inom projektet kommer det även 
finnas möjlighet att utbilda handledare på arbetsplatser. Genom dessa 
satsningar hoppas vi bidra till att öka arbetsgivares möjligheter och förmåga 
att ta emot personer ur målgrupperna för projektet och vara goda handledare. 
Projektets arbete symboliseras av att kommunen och Arbetsförmedlingen 
arbetar nära tillsammans och utvecklar gemensamma metoder för 
målgrupperna. I projektet arbetar arbetsmarknadshandläggare på 100 %, 
arbetsförmedlare på 100 %. Den kommunala vuxenutbildningen kommer att 
medfinansiera med en språkstödjare vid behov. 
Vid behov kommer en projektmedarbetare arbeta timmar i projektet med att 
hålla utbildningar i arbetsplatskultur, samhällsinformation på deltagarens 
modersmål.

Lärande för integration i Skåne nordost
Processtid: 161001-180931
Lärande för integration är ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av 
europiska socialfonden. Projektet bedrivs i följande kommuner, Osby, 
Hässleholm, Kristianstad, Östra Göinge och Hörby med Osby kommun som 
projektägare. Målgruppen för projektet är de som möter ensamkommande 
barn, flyktingar eller asylsökande. Identifierade kompetensutvecklingsdelar 
är: kulturkompetens/tvärkulturella möten/interkulturellt förhållningssätt, 
traumamedvetenhet, kommunikation, 
bemötande/förhållningssätt/gränsdragningar, kompetens kring flerspråkig 
utveckling, salutogent förhållningssätt samt hot/våld/konflikthantering.

PREMO-Skåne Nordost
Processtid: 150515-180514
PREMO-Skåne Nordost är ett projekt finansierat av Samordningsförbundet 
Skåne nordost. Målgruppen är etableringssökande, bosatta inom 
Samordningsförbundet Skåne Nordosts upptagningsområde, som på grund 
av psykisk ohälsa, eller misstanke om psykisk ohälsa, inte kan tillgodogöra 
sig de insatser som finns. Målet är att utveckla, etablera, utvärdera och sprida 
en modell för rehabilitering och förebyggande/hälsofrämjande arbete på det 
psykosociala området, med tonvikt på migranter med traumatisk bakgrund 
och speciella behov av psykosocial karaktär.



Osby kommun
Datum
2018-01-10

     
     

Sida
9(10)

Maria mödrahälsovård
Processtid: 160901-190831
Maria mödrahälsovård är ett projekt finansierat av Samordningsförbundet 
Skåne nordost, projektägare är Region Skåne. Målgruppen är gravida 
kvinnor med riskbruk- eller missbruksproblematik samt deras partners som 
är bosatta inom Samordningsförbundet Skåne Nordosts upptagningsområde. 

Within PO2 
Processtid: 151015-181031
Within är ett projekt finansierat av europiska socialfonden. Projektet utgår 
från en förstudie genomförd under 2014 kring gruppen ungdomar som står 
långt från arbetsmarknaden. Projektet ägs av Kristianstad kommun, men 
bedrivs i följande kommuner; Kristianstad, Hässleholm, Osby, Bromölla, 
Östra Göinge och Hörby.

Within PO1
Processtid: 160201-190131
Within PO1 är ett kompetensutvecklingsprojekt som finansieras av europiska 
socialfonden. Projektets primära målgrupp är medarbetare i Kristianstad, 
Hässleholm, Östra Göinge och Osby kommuner, som arbetar direkt/indirekt 
med unga som befinner sig i, alternativt riskerar att hamna i utanförskap. 
Withins förstudie visade på ett tydligt samband mellan gott/empatiskt 
bemötande och framgång i kontakt med personer inom denna grupp. Därför 
blir metoder i förhållningssätt/samtalsmetodik bärande delar i projektets 
genomförande.

Vägen in 
Processtid: 160301-190228 Projektet kommer att läggas ner i förtid 180131
Vägen in är ett projekt som finansieras av europiska socialfonden. Genom 
detta projekt ska personer med psykiska ohälsa ska komma ifrån sitt 
utanförskap och komma närmare arbetsmarknaden. 

Lärlingsakademin 
Processtid: 150701-171231
Lärlingsakademin är ett projekt finansierat av europeiska socialfonden. 
Projektet syftar till att öka antalet unga vuxna som kan erbjudas en 
företagsförlagd utbildning. Projektet drivs av Kristianstads kommun i 
samarbete med Hässleholm, Osby och Östra Göinge kommuner. De fyra 
kommunerna, Arbetsförmedlingen och CSN medfinansierar projektet.

Yrkes-SFI
Ett samarbete mellan 31 kommuner i Skåne och Kompetenssamverkan i 
Skåne (Arbetsförmedlingen, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne, 
Lärsosäten Syd samt Region Skåne). Projektet ska skapa en långsiktig 
och hållbar organisation för regional samverkan kring yrkes-sfi som 
ger en god tillgång till svenska för invandrare i kombination med andra 
utbildningsinsatser oavsett var i Skåne deltagarna bor. 

Valle
Processtid:160201-180228
Projekt inom europeiska socialfonden via Kommunförbundet Skåne. 
Projektet ska lägga grunden till en regional valideringsplattform för utbyte 
och utveckling samt ökad legitimitet. Projektet ska följa två spår. Det ena 
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med fokus på bransch- och yrkeskompetenser på gymnasienivå och högre, 
det andra med fokus på kompetenser på lägre nivåer samt på generella 
kompetenser.

Erasmus+
Ekbackeskolan driver två EU-finansierade projekt som ska gr eleverna 
föruttsättningar att göra APL utomlands.  

Emma Frostensson
Områdeschef
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Förslag på svar gällande motion om ”Kommunal vaktstyrka i 
Osby kommun”
Dnr KS/2017:627 160

Räddningschefens förslag till svar på motionens yrkande

 Räddningschefen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inte finansiera 
och rekrytera en kommunal vaktstyrka.

 Räddningschefen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att omgående 
anvisa ekonomiska medel för att öka närvaron av ordningspersonal i centrum 
samt kring andra kommunala byggnader vid tidpunkter då det behövs. Detta 
samordnas och koordineras av kommunens funktion för säkerhetssamordning 
som finns på räddningstjänsten.

o Kommentar: Detta bör ske genom att tilldela ytterligare medel för 
kunna utöka uppdraget för kommunens säkerhetssamordnande funktion 
som idag finns hos kommunledningsförvaltningen (räddningstjänsten). 
Funktionen för säkerhetssamordning bör utökas och uppdraget 
förtydligas för att omfatta samordning av både det interna och det 
externa säkerhetsarbetet. 

 Räddningschefen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att låta 
arbetsgruppen till rådet för trygghet och hälsa (utvecklargruppen) utreda vilka 
andra föreningar/organisationer som kan bidra till ökad trygghet genom sin 
närvaro på platser med upplevd otrygghet. Arbetsgruppen ska sedan redovisa 
detta för rådet.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet sammanfattas i ”Yttrande gällande motion ”Kommunal vaktstyrka i Osby 
kommun” från Roland Anvegård (KD)”, daterat 20180115.

Finansiering

Förslag på finansiering har inte behandlats inom ramen för detta yttrande.

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag

Denna tjänsteskrivelse.

Yttrande gällande motion ”Kommunal vaktstyrka i Osby kommun” från Roland Anvegård 
(KD)

 

Beslutet skickas till 

Räddningschefen

Rådet för trygghet och hälsa

Akten

Jimmie Ask 
Räddningschef
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Kommunledningsförvaltningen 
Johanna Lindhe 
0479528246 
johanna.lindhe@osby.se 

Besöksadress Briogatan 1
Postadress 
Kommunledningsförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Tilläggsbudget 2018
Dnr KS/2018:33 041  

Kommunledningsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till tilläggsbudget 2018.

Bakgrund och sammanfattning
Ekonomiavdelningen har sammanställt nämndernas/utskottens/förvaltningarnas förslag 
till tilläggsbudget och omdisponeringar 2018. Enligt anvisningarna till tilläggsbudget 
2018 avses främst tilläggsbudgetering/ombudgetering av pågående investeringsprojekt 
och sedan tidigare beslutade driftprojekt som inte slutförts. 

Av inkomna förslag till tilläggsbudget avser 1045 tkr ökade driftskostnader och 54 316 tkr 
avser investeringar. 

I budget 2018 finns 2 200 tkr avsatta i driftsbudgeten på verksamhet 91030 
Tilläggsbudget.

Beslutsunderlag

Förslag tilläggsbudget 2018

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen Benny Nilsson

Mia Johansson Helena Ståhl

Roger Johansson Mathias Karlsson

Petra Gummeson Johanna Lindhe 
Kommunchef Osby kommun T.f. ekonomichef 

http://www.osby.se/









