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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-06-03 

Plats och tid: Stationsgatan 12, klockan 15.30— 16.10 

Beslutande: Mohamad Hassan (L), ordförande 
Klas-Herman Lundgren (S), 1:e vice 
ordförande 
Robin Kronvall (M), 2:e vice ordförande 
Maffias Holmström (KD) 
Torbjörn Björlund (V) 

Adjungerad: Roger Thelander (SD) 

Övriga Direktör Lena Winterbom, stabschef Tuomo Niemelä, ekonomichef Peter S:t Cyr, 
deltagare: kommunikatör Tove Stammers, strategerna Moa Hast, Karin Reuterdahl och Tobias Åström 

Sinisalo, enhetschef Monika Lagerkvist, politisk sekreterare Niklas Hjelm Smith 

Utses att Robin Kronvall (M) Paragrafer: 24 - 26 
justera: 

Mohamad assan (L), ord 9rande Robin Kronvall (M), justerare 

Lotta von Wowern, sekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-06-03 

§ 24 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

§ 25 

Arbetsgivarfrågor 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen informerar om den planerade flytten av vuxenutbildningen till Bolandskolan. Planen var 
tidigare att alla verksamheter skulle flytta in under hösten men då två av husen som tidigare varit 
elevhem inte är möjliga att göra om till kontor ser nu förvaltningen över möjligheten att förtäta i de 
andra lokalerna. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-06-03 

§ 26 

Ärenden till nämndens sammanträde den 10 juni 2019 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar 

att föreslå nämnden besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag i ärende 8, 

att i övriga ärenden föreslå nämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Utskottet går igenom ärenden till nämnden. 
Ärende 5. Uppföljning arbetsmarknadsinsatser. 
Ärende 6. Projektet Supported Education. 
Ärende 7. Svar på av Mattas Johansson (C) aktualiserad fråga om handläggning av verksamhetsbidrag. 
8. Palestinska folkets förening Uppsala: Verksamhetsbidrag 2019. Ny handling till nämnd. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) och Klas-Herman Lundgren (S) yrkar, med stöd av övriga i utskottet, tillägg i 
ärende 8 med följande att-satser: 

att avslå ansökan om verksamhetsbidrag från Palestinska Folkets Förening, 

att Palestinska Folkets Förening inför kommande ansökningar ska redovisa en åtgärdsplan om hur 
föreningen arbetar mot antisemitism, 

att uppdra till förvaltningen att säkerställa att nämndens bidrag till föreningar och organisationer 
stoppas om berörd förening eller organisation på direkt eller indirekt sätt frångår nämndens kriterier 
för bidragsgivningen, 

att uppdra till förvaltningen att utreda om rutiner om återkrav införs när en förening eller organisation 
bryter mot nämndens krav när det gäller demokrati, jämställdhet samt att ej diskriminera utifrån 
diskrimineringsgrundema inklusive rasism som exempelvis antisemitism. 

U;dr. kgsbestyrkande 
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