
 

  
Utses att justera Monica Bang Lindberg (L) 
Justeringens plats och tid Stadshuset, kommunledningskontoret  Paragrafer §§ 15-20  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Stellan Hedendahl 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Elving Andersson 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Monica Bang Lindberg 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Vänortskommittén 2020-09-10 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anmäls till Kommunfullmäktige 2020-10-14 
  
  
Underskrift ………………………………………… 
 Annika Thorström 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2020-09-10  
 

 
Sammanträde Vänortskommittén  
Plats och tid Sammanträdesrum varvet vån 5, stadshuset, kl.16:30-18:00 
  
Ledamöter Elving Andersson (C), Ordförande 

Louise Åsenfors (S), 1:e vice ordförande 

Jaana Järvitalo (V) på distans 

Vivian Fräknefjord (MP) på distans 

Manal Keryo (UP) 

 
Tjänstgörande ersättare John Alexandersson (SD) för Anders Andersson (SD) 

Monica Bang Lindberg (L) för Rolf Jonsson (L) 

Karin Johansson (KD) för Markus Thelén (KD) 
  
Övriga Stellan Hedendahl, kultur och fritid 

Ing-Marie Lagneus, barn och utbildning 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2020-09-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 15 Dnr KS 303472  

Upprop samt val av justerare 

Sammanfattning 

Upprop förrättas och justerande utses. 

 

Beslut 

Vänortskommitten beslutar  

 

att utse Monica Bang Lindberg (L) till justerande. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2020-09-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 16 Dnr KS 271133  

Vänortskommitténs ekonomi 

Sammanfattning 

Ekonomisk sammanställning för 2020 har skickats ut med kallelsen. Elving Andersson 

redogör för ekonomin.  

 

På grund av Corona pandemin har kommitténs verksamhet ställts in eller flyttats fram 

till 2021. Ungdomsutbyten är inställda och vänortskonferensen är flyttad. Arvoden till 

kommittén är de enda utgifterna som finns. Prognosen pekar på ett överskott på 330 000 

kr. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisammanställning 

Beslut 

Vänortskommitten beslutar  

 

att godkänna redovisningen. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2020-09-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 17 Dnr KS 271134  

Vänortskommitténs ungdomsutbyte 

Sammanfattning 

På grund av pandemin genomförs inga ungdomsutbyten. Planering görs som vanligt för 

att utbytena ska genomföras nästa år.  

 

Ing-Marie Lagneus har kontakt med japanska ambassaden i Stockholm. Ambassaden 

vill gärna starta ett mat- och kulturarrangemang. De har förhört sig om det finns intresse 

i Uddevalla för att vara med i projektet. Inga datum är fastställda inte heller vilka 

förutsättningarna är.  Ing-Marie fortsätter diskussionen med dem. 

 

Beslut 

Vänortskommitten beslutar  

 

att ge Ing-Marie i uppdrag att fortsätta arbetet med planering av ungdomsutbyte samt att 

fortsätta diskussionen med japanska ambassaden om ett eventuellt gemensamt 

arrangemang. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2020-09-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 18 Dnr KS 2019/00613  

Vänortskonferens 2021 i Loimaa 

Sammanfattning 

Stellan Hedendahl har haft kontakt med vänortssekreterarna i de andra vänorterna. Det 

är bestämt att vänortskonferensen i Loimaa som har flyttats till 2021 kommer att vara 1-

2 juni. Resdagar är dagen innan och dagen efter.  

 

Konferensen kommer att handla mycket om pandemin, hantering och smittspridning. 

Andra teman som man pratat om är ”Together for the Nordic dream”, om demografi och 

befolkningsstrukturer. Arbetslöshetskassan i Finland ligger i Loimaa och har fått många 

nya medlemmar De är också banbrytande vad det gäller distansarbete. 

 

Planeringen för konferensen fortsätter med de förutsättningar som beslutats tidigare. 

 

Beslut 

Vänortskommitten beslutar 

 

att godkänna informationen. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2020-09-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 19 Dnr KS 2020/00338  

Eventuellt vänortsutbyte med Culver City, USA 

Sammanfattning 

På förra vänortskommittén fick Stellan Hedendahl i uppdrag att besvara en förfrågan 

från Culver City och Lisa Saperston.  

 

Efter mailkonversation har Stellan och Lisa också haft ett videomöte. Det var ett 

förberedande möte inför ett möte som kommer att äga rum den 14 september. Då 

kommer flera personer från Culver City committé att vara med. Från Uddevalla kommer 

Elving Andersson, Louise Åsenfors, Anders Brunberg, Ing-Marie Lagneus och Stellan 

Hedendahl att delta i videomötet. Mötet kommer att vara ett första möte för att påbörja 

en diskussion om att eventuellt vänortssamarbete. 

 

 

Beslut 

Vänortskommitten beslutar 

 

att starta en diskussion om ett eventuellt vänortssamarbete.  

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2020-09-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 20 Dnr KS 2020/00530  

Bestämmande av sammanträdesdagar för vänortskommittén 
och vänortsstyrelsen för 2021 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till sammanträdesdagar för 2021. 

  

Vänortskommittén föreslås sammanträda kl. 16:30 den 11 februari, 15 april, 9 

september och 11 november. 

  

Vänortsstyrelsen föreslås sammanträda kl.16:00 den 25 januari, 29 mars, 23 augusti och 

25 oktober. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-24 

 

Beslut 

Vänortskommittén beslutar 

  

att Vänortskommittén föreslås sammanträda kl. 16:30 den 11 februari, 15 april, 9 

september och 11 november, samt 

  

att Vänortsstyrelsen föreslås sammanträda kl.16:00 den 25 januari, 29 mars, 23 augusti 

och 25 oktober. 

  

 

 

 


