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Postadress: Uppsala kommun, arbetsmarknadsnämnden, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stadshusgatan 2 
Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 
E-post: arbetsmarknadsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts 
protokoll måndagen den 12 september 2022 

Plats och tid  
Kommunfullmäktigesalen, klockan  15:30- 16.30 
 

Paragrafer  

55-69 

 

Justering 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av 
beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Protokollförare 

Lotta von Wowern, nämndsekreterare 

 

  

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott Datum: 
Protokoll 2022-09-12 

mailto:arbetsmarknadsnamnden@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott Datum: 
Protokoll 2022-09-12 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

Närvarande 

Beslutande 

Mohamad Hassan (L), ordförande 
Klas-Herman Lundgren (S), 1:e vice ordförande 
Robin Kronvall (M), 2:e vice ordförande 
Charles Pylad (MP) 
Mattias Johansson (C) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Torbjörn Björlund (V) 
Eva Moberg (KD) 
Roger Thelander (SD) 

Övriga närvarande 

Direktör Lena Winterbom, stabschef Tuomo Niemelä, avdelningschefer Henrik Jansson 
och Ulrika Grönqvist, ekonomichef Peter S:t Cyr, Monica Lagerkvist, Moa Hast, Peder 
Jacobsson, Eva Hellstrand och Henrik Hamnquist Larsson 
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Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott Datum: 
Protokoll 2022-09-12 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 55 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

1. att utse Robin Kronvall (M) att justera dagens protokoll digitalt tillsammans 
med ordföranden den 15 september 2022. 

 

 

§ 56 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

1. att fastställa utsänd föredragningslista med tillägg: 
- Uppdrag till förvaltningen 

 

 

§ 57 

Arbetsgivarfrågor 
Stabschef Tuomo Niemelä är tillförordnad avdelningschef för avdelningen Socialtjänst 
- Ekonomiskt bistånd i avvaktan på att rekrytering av ny chef är klar.   
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Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott Datum: 
Protokoll 2022-09-12 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 58  

Ansökan om verksamhetsbidrag Afarvänner 
2022 
AMN-2022-00117 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar 

 
1. att bevilja föreningens ansökan om verksamhetsbidrag för integrations- och 

arbetsmarknadsinsatser inom etnisk förening 2022.  

Sammanfattning 

Föreningen Afarvänner i Sverige har ansökt om verksamhetsbidrag för integrations- 
och arbetsmarknadsinsatser inom etnisk förening för 2022. Föreningen uppnår inte de 
krav som Uppsala kommun ställer på en förening för att vara en så kallad godkänd 
aktör för att kunna beviljas föreningsbidrag (KSN-2021-01382).  
 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 29 augusti 2022 

Yrkande 

Mohamad Hassan (L) yrkar med stöd av Klas-Herman Lundgren (S) att föreningen ska 
beviljas ansökan om verksamhetsbidrag för integrations- och arbetsmarknadsinsatser 
inom etnisk förening 2022. 

Robin Kronvall (M) yrkar med stöd av Mattias Johansson (C) att arbetsutskottet ska 
besluta enligt förvaltningens förslag och avslå ansökningarna.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer eget yrkande mot Robin Kronvalls (M) yrkande och finner bifall till 
eget yrkande.  
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Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott Datum: 
Protokoll 2022-09-12 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

Votering begärs och verkställs.  Den som röstar för Mohamad Hassans (L) yrkande 
röstar Ja, den som röstar för Robin Kronvalls (M) yrkande röstar Nej.  

Klas-Herman Lundgren (S), Charles Pylad (MP) och Mohamad Hassan (L) röstar Ja. 
Robin Kronvall (M) och Mattias Johansson (C) röstar Nej.  

Med 3 röster för Ja och 2 röster för Nej beslutar arbetsutskottet enligt Mohamad 
Hassans (L) yrkande.  
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Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott Datum: 
Protokoll 2022-09-12 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 59  

Ansökan om verksamhetsbidrag Alborz 
Kulturförening 2022 
AMN-2022-00139 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar 

1. att bifalla föreningens ansökan om verksamhetsbidrag för integrations- och 
arbetsmarknadsinsatser inom etnisk förening 2022. 
 

Sammanfattning 

Föreningen Alborz Kulturförening har ansökt om verksamhetsbidrag för integrations- 
och arbetsmarknadsinsatser inom etnisk förening för 2022. Föreningen uppnår inte de 
krav som Uppsala kommun ställer på en förening för att vara en så kallad godkänd 
aktör för att kunna beviljas föreningsbidrag (KSN-2021-01382).  

Föreningen har inlett en process för att förändra stadgarna så att föreningen framöver 
uppfyller kraven. Arbetsmarknadsförvaltningen bedömer att föreningen i övrigt 
uppfyller nämndens krav för det specifika bidraget. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 31 augusti 2022 

Yrkande 

Mohamad Hassan (L) yrkar med stöd av Klas-Herman Lundgren (S) att föreningen ska 
beviljas ansökan om verksamhetsbidrag för integrations- och arbetsmarknadsinsatser 
inom etnisk förening 2022. 

Robin Kronvall (M) yrkar med stöd av Mattias Johansson (C) att arbetsutskottet ska 
besluta enligt förvaltningens förslag och avslå ansökningarna.  
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Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott Datum: 
Protokoll 2022-09-12 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer eget yrkande mot Robin Kronvalls (M) yrkande och finner bifall till 
eget yrkande.  

Votering begärs och verkställs.  Den som röstar för Mohamad Hassans (L) yrkande 
röstar Ja, den som röstar för Robin Kronvalls (M) yrkande röstar Nej.  

Klas-Herman Lundgren (S), Charles Pylad (MP) och Mohamad Hassan (L) röstar Ja. 
Robin Kronvall (M) och Mattias Johansson (C) röstar Nej.  

Med 3 röster för Ja och 2 röster för Nej beslutar arbetsutskottet enligt Mohamad 
Hassans (L) yrkande.  
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Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott Datum: 
Protokoll 2022-09-12 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 60  

Ansökan om verksamhetsbidrag Nigerian 
association in Uppsala 2022 
AMN-2022-00155 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar 

1. att bifalla föreningens ansökan om verksamhetsbidrag för integrations- och 
arbetsmarknadsinsatser inom etnisk förening 2022. 

Sammanfattning 

Föreningen Nigerian Association in Uppsala har ansökt om verksamhetsbidrag för 
integrations- och arbetsmarknadsinsatser inom etnisk förening för 2022. Föreningen 
uppnår inte de krav som Uppsala kommun ställer på en förening för att vara en så 
kallad godkänd aktör för att kunna beviljas föreningsbidrag (KSN-2021-01382).   

Föreningen har informerats om att stadgarna behöver ändras om föreningen framöver 
ska uppfylla kraven. Arbetsmarknadsförvaltningen bedömer att föreningen i övrigt 
uppfyller nämndens krav för det specifika bidraget. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 31 augusti 2022 

Yrkande 

Mohamad Hassan (L) yrkar med stöd av Klas-Herman Lundgren (S) att föreningen ska 
beviljas ansökan om verksamhetsbidrag för integrations- och arbetsmarknadsinsatser 
inom etnisk förening 2022. 

Robin Kronvall (M) yrkar med stöd av Mattias Johansson (C) att arbetsutskottet ska 
besluta enligt förvaltningens förslag och avslå ansökningarna.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer eget yrkande mot Robin Kronvalls (M) yrkande och finner bifall till 
eget yrkande.  
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Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott Datum: 
Protokoll 2022-09-12 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

Votering begärs och verkställs.  Den som röstar för Mohamad Hassans (L) yrkande 
röstar Ja, den som röstar för Robin Kronvalls (M) yrkande röstar Nej.  

Klas-Herman Lundgren (S), Charles Pylad (MP) och Mohamad Hassan (L) röstar Ja. 
Robin Kronvall (M) och Mattias Johansson (C) röstar Nej.  

Med 3 röster för Ja och 2 röster för Nej beslutar arbetsutskottet enligt Mohamad 
Hassans (L) yrkande.  
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Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott Datum: 
Protokoll 2022-09-12 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 61  

Ansökan om verksamhetsbidrag Bangladesh 
Parishad 2022 
AMN-2022-00156 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar 

1. att bifalla föreningens ansökan om verksamhetsbidrag för integrations- och 
arbetsmarknadsinsatser inom etnisk förening 2022. 

Sammanfattning 

Föreningen Bangladesh Parishad har ansökt om verksamhetsbidrag för integrations- 
och arbetsmarknadsinsatser inom etnisk förening för 2022. Föreningen uppnår inte de 
krav som Uppsala kommun ställer på en förening för att vara en så kallad godkänd 
aktör för att kunna beviljas föreningsbidrag (KSN-2021-01382).  

Föreningen har inlett en process för att förändra stadgarna så att föreningen framöver 
uppfyller kraven. Arbetsmarknadsförvaltningen bedömer att föreningen i övrigt 
uppfyller nämndens krav för det specifika bidraget. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse daterad 31 augusti 2022. 

Yrkande 

Mohamad Hassan (L) yrkar med stöd av Klas-Herman Lundgren (S) att föreningen ska 
beviljas ansökan om verksamhetsbidrag för integrations- och arbetsmarknadsinsatser 
inom etnisk förening 2022. 

Robin Kronvall (M) yrkar med stöd av Mattias Johansson (C) att arbetsutskottet ska 
besluta enligt förvaltningens förslag och avslå ansökningarna.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer eget yrkande mot Robin Kronvalls (M) yrkande och finner bifall till 
eget yrkande.  
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Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott Datum: 
Protokoll 2022-09-12 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

Votering begärs och verkställs.  Den som röstar för Mohamad Hassans (L) yrkande 
röstar Ja, den som röstar för Robin Kronvalls (M) yrkande röstar Nej.  

Klas-Herman Lundgren (S), Charles Pylad (MP) och Mohamad Hassan (L) röstar Ja. 
Robin Kronvall (M) och Mattias Johansson (C) röstar Nej.  

Med 3 röster för Ja och 2 röster för Nej beslutar arbetsutskottet enligt Mohamad 
Hassans (L) yrkande.  
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Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott Datum: 
Protokoll 2022-09-12 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 62  

Uppdrag till förvaltningen att möjliggöra ny 
ansökningsperiod för föreningar 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta 

1. att uppdra till förvaltningen att berörda föreningar vars ansökan för 2022 
avslogs på grund av bristande underlag ska ges möjlighet att inkomma med en 
ny ansökan senast 1 oktober 2022 för ny prövning. 

Yrkande 

Mohamad Hassan (L) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå nämnden att uppdra till 
förvaltningen att berörda föreningar vars ansökan för 2022 avslogs på grund av 
bristande underlag ska ges möjlighet att inkomma med en ny ansökan senast  
1 oktober 2022 för ny prövning. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer eget förslag mot avslag och finner bifall till detsamma. 
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Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott Datum: 
Protokoll 2022-09-12 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 63  

Delårsbokslut per augusti 2022 
AMN-2022-00253 
Handlingar i ärendet skickas ut inför nämndens sammanträde den 26 september. 

 

 

§ 64  

Uppföljning av 26-punktsplan per augusti 2022 
AMN-2022-00254 
Handlingar i ärendet skickas ut inför nämndens sammanträde den 26 september. 

 

 

§ 65  

Riskanalys 
Handlingar i ärendet skickas ut inför nämndens sammanträde den 26 september.  

 

 

§ 66  

Uppföljning vuxenutbildning september 2022 
AMN-2022-00020 
Handlingar i ärendet skickas ut inför nämndens sammanträde den 26 september. 
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Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott Datum: 
Protokoll 2022-09-12 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 67  

Uppföljning arbetsmarknad 2022 
AMN-2022-00159 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta 

1. att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Nämndens verksamhetsplan 2022 redogör för uppföljningen av nämndens 
verksamheter. En fördjupad uppföljning ska ske för arbetsmarknadsverksamheten vid 
nämndsammanträdet i augusti.   

Uppföljningen syftar till att redogöra olika redovisningspunkter och volymer inom 
arbetsmarknadsverksamheten. Följande punkter redovisas i ärendet: 

• Inskrivna i arbetsmarknadsverksamheten 
• Resultat 
• Nämndens egna praktiska verksamheter 
• Nämndens arbetsmarknadsanställningar 
• Nämndens upphandlade arbetsmarknadsinsatser 

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 31 augusti 2022 
• Bilaga 1. Uppföljning arbetsmarknad  
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Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott Datum: 
Protokoll 2022-09-12 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 68  

Svar på motion om gratis körkort till elever på 
kommunala gymnasiet och vuxenutbildning 
från Therese Rhann (-) 
AMN-2022-00236 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta 

1. att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Therese Rhann (-) föreslår i en motion väckt 28 februari 2022  
 

• att Uppsala kommun erbjuder alla elever inom kommunala gymnasium och 
kommunal vuxenutbildning att kostnadsfritt ta körkort på skoltid, samt  

• att Uppsala kommun anställer trafikskollärare som kan utbilda elever på 
kommunala gymnasier och vuxenutbildningen. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 9 juni 2022 
• Bilaga, Motion om gratis körkort till elever på kommunala gymnasiet och 

vuxenutbildning från Therese Rhann (-) 
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Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott Datum: 
Protokoll 2022-09-12 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 69  

Extra nämndsammanträde 
AMN-2021-00312 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta 

1. att arbetsmarknadsnämnden har ett extra digitalt sammanträde den  
3 november klockan 15.30 samt 

2. att sammanträdet hålls stängt för allmänheten.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 maj 2022 att justera tidplanen för Mål- och 
budgetprocessen 2022. Den justerade tidplanen innebär att begäran om 
nämndyttrande görs via kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 oktober och att 
remissperioden sedan sträcker sig till 7 november.  

Då arbetsmarknadsnämndens ordinarie sammanträden infaller den 27 oktober samt 
28 november behöver ett extra sammanträde hållas för att kunna behandla 
remissyttrandet i tid.   

Då den tekniska lösningen inte tillåter att allmänheten kan delta vid nämndens digitala 
sammanträden föreslås sammanträdet hållas stängt för allmänheten.  

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 31 augusti 2022 
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