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Sammanträde Vänortskommittén  
  
Plats och tid Deltagande sker i första hand på plats i Varvet vån 5 och i andra hand distans 

via Teams kl. 17:00 torsdagen den 10 mars 2022  
  
Ordförande Elving Andersson 
  
Sekreterare Stellan Hedendahl 

 
 
 
Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerande 
Dnr KS 283886  

 

2.  Vänortskommitténs ekonomi, se sammanställning 
Dnr KS 271133  

Elving Andersson 

3.  Vänortskommitténs ungdomsutbyte 
Dnr KS 271134  

Ing-Marie Lagneus 

4.  Vänortskommittén informerar om resor och möten 
Dnr KS 285280  
-Sekreterarmöte i Köpenhamn  
-Culver City  
-Besök från Jöhvi  

Stellan Hedendahl  

5.  Information om inbjudan från Thisted till ungdomar som vill skriva en 
bok om Corona/Covid 19 
Dnr KS 2021/00096  

Stellan Hedendal  

 
Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska meddela detta till sekreteraren.  
 
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 
hygienartiklar. 
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2. Vänortskommitténs ekonomi 
 

• Ekonomiskt utfall 2021 
 

 
 

• Ekonomiskt utfall och budgetavvikelse för januari 2022 
 

 
 

• Underlag inför budgetdialog 2023-2025 
Ett underlag inför budgetdialogen har sammanställts för kommunfullmäktige, kommunens 
revisorer, överförmyndaren och vänortskommittén. Underlaget är ett anmälningsärende till 
kommunfullmäktige. Av underlaget framgår äskande för vänortskommittén enligt nedan: 
 
Vänortskommitténs arbete är en del i Uddevallas internationella arbete med omvärldsbevakning, 
kunskapsinhämtning och kontaktskapande. För 2023 har vänortskommittén ambitionen att förnya 
och upparbeta kontakterna med North Ayshire i Skottland, samt Jôhvi i Estland. Kontakterna med 
Japan utvecklas och budgeten för ungdomsutbyte, samt med de mer officiella kontakterna behöver 
ökas. För ungdomar som deltar i verksamheten betyder det nya kontakter. Det betyder också att 
man får en större förståelse för hur man lever i andra länder och man kan se på sitt eget liv och 
samhälle med nya referenspunkter. Kunskapsinhämtning vid t.ex. vänortskonferenser är viktiga i en 
omvärldsbevakning. Uddevalla kommun kommer att vara värd för vänortskonferensen 2024. För 
nämnda utvecklingsområden behöver vänortskommitténs budget ökas, därför görs ett äskande om 
utökad budgetram om 0,1 mkr från och med 2023. För året 2024 kommer man även behöva en 
ytterligare utökning med 0,2 mkr för vänortskonferensen. 
 
 


