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BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 
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Underskrift ………………………………………… 
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Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2022-05-12  
 

 
Sammanträde Vänortskommittén  
Plats och tid Varvet vån 5, kl.17:00-18:30 
  
Ledamöter Elving Andersson (C), Ordförande 

Louise Åsenfors (S) 

Jaana Järvitalo (V) 

Vivian Fräknefjord (MP) 

 
Tjänstgörande ersättare   
Ersättare  
Övriga Stellan Hedendahl, kultur och fritid 

Ing-Marie Lagneus, barn och utbildning 

Thea Helleborn § 8 

Melissa Karlsson § 8 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2022-05-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 Dnr KS 283886 

Upprop samt val av justerande 

Sammanfattning 

Upprop förrättas och justerare utses.  

 

Beslut 

Vänortskommitten beslutar 

 

Att utse Louise Åsenfors (S) till justerande. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2022-05-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 8 Dnr KS 319416 

Vinnarna av året UF Företag presenterar sig 

Sammanfattning 

Vänortskommitténs internationella pris till ett UF företag gick i år till Recrutions UF.  

 

Thea Helleborn och Melissa Karlsson startade ett företag för att ta vara på det bröd som 

blir över från ett hotell. Brödet har de förädlat och gjort till krutonger med olika smaker. 

De presenterade sitt företag och sin affärsidé. 

 

Beslut 

Vänortskommittén beslutar 

 

att tacka Thea Helleborn och Melissa Karlsson för presentationen och önskar dem lycka 

till i framtiden 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2022-05-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 9 Dnr KS 271133 

Vänortskommitténs ekonomi 

Sammanfattning 

Ekonomisk sammanställning har skickats ut med kallelsen. Elving Andersson och 

Stellan Hedendahl informerar om ekonomin.  

Prognosen för året pekar på ett överskott på 100 000 kr som beror på att inga resor till 

Japan kommer att genomföras. Utbytet med ungdomar kommer på grund av pandemin i 

stället ske digitalt. En stor kostnad kommer i september då vänortskonferensen i Skien 

genomförs. 

 

Beslut 

Vänortskommittén beslutar  

 

att godkänna redovisningen. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2022-05-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 10 Dnr KS 271134 

Vänortskommitténs ungdomsutbyte 

Sammanfattning 

Vinnarna av det internationella priset kunde inte på grund av pandemin åka till Japan. I 

stället fick Recrutions UF, Thea Helleborn och Melissa Karlsson, besöka japanska 

ambassaden. På ambassaden presenterade de sin affärsidé för ambassadören och flera 

medarbetare.  

 

Grundskolan kommer att genomföra ett digitalt utbyte med Japan i höst. Ungdomar 

kommer också att vara med på vänortskonferensen i Skien i höst. 

 

Beslut 

Vänortskommittén beslutar  

 

att godkänna informationen. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2022-05-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 11 Dnr KS 285280 

Vänortskommittén informerar om resor och möten 

Sammanfattning 

Stellan Hedendahl har varit på ett möte med de andra nordiska sekreterarna i 

Köpenhamn. Framför allt var det höstens konferens som planerades. 

 

Elving Andersson, Christina Nilsson, Ing-Marie Lagneus och Stellan Hedendahl var 

tillsammans med UF företaget Recrution på japanska ambassaden i Stockholm. 

 

Beslut 

Vänortskommittén beslutar  

 

att godkänna informationen. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2022-05-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 12 Dnr KS 2022/00258 

Vänortskonferens 2022, Skien Norge 

Sammanfattning 

Skiens ordförande/ borgmästare har skickat en inbjudan till vänortskonferensen i Skien 

22-24 september. 

 

Avresa från Uddevalla blir 21 september och hemresa lördag 25 september. Tema för 

vänortskonferensen är ”Meaningful young participation”. Konferensen ska ses som en 

fortbildning för deltagarna, att unga kan vara med i samhällsbyggnaden är viktigt för 

alla kommuner.   

 

Beträffande deltagande från Vänortskommittén kan maximalt 15 personer delta. En 

förfrågan går ut till ledamöterna och platserna fördelas så att varje parti får minst en 

deltagare och i övrigt prioriteras efter deltagande i Vänortskommiténs möten. Presidiet 

får i uppgift att slutgiltigt fastställa deltagandet. 

 

Inbjudan skickas även till nämnder och förvaltningar. De bekostar sina deltagare från 

egen budget. Inbjudan vänder sig också till en grupp unga som inbjuda att delta. Nart, 

det gemensamma kulturprojektet kommer i år att vända sig till unga musiker. Vi 

inväntar mer information.  

 

 

Beslut 

Vänortskommittén beslutar  

 

att uppdra åt presidiet att slutgiltigt fastställa deltagandet från kommittén, 

 

att inbjudan skickas till nämnder och förvaltningar,  

 

att deltagare till ungdomskonferensen bjuds in, samt 

 

att musiker bjuds in för deltagande i Nart. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2022-05-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 13 Dnr KS 2022/00215 

Medborgarförslag från Ulf G. Eriksson om ny vänort 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har skickats av Ulf G Eriksson till Uddevalla kommun om vänort i 

Ukraina. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyi har bett om hjälp med 

återuppbyggnad av Ukraina när kriget är slut. Ett sätt är att Uddevalla blir vänort med 

en stad i Ukraina av ungefär lika storlek.  

 

Idag är det omöjligt att säga hur kriget kommer att utvecklas eller hur länge det kommer 

att hålla på. När det kan bli möjligt att på olika sätt hjälpa till med en återuppbyggnad är 

också omöjligt att säga. I tidigare katastrofer har bland annat de nordiska vänorterna 

hjälpt varandra på olika sätt, så det är i sig inget nytt. Bland annat har Skien och Thisted 

hjälpt varandra efter andra världskriget. Uddevalla har under många år hjälpt vår vänort 

Jöhvi i Estland. Läget i Ukraina gör det svårare med kontakter. Det är viktigt att vi 

stödjer det krigsdrabbade landet. Uddevalla kommun och vänortskommittén bör hålla 

sig uppdaterad om läget och söka kontakt med Ukraina för att skapa 

vänskapsförhållande och bli en vänort. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse 2022-04-28  

Medborgarförslag från Ulf G. Eriksson om ny vänort 

Beslut 

Vänortskommittén föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att uppdra åt vänortskommittén att arbeta för en vänort i Ukraina, samt 

 

att anse medborgarförslaget besvarat. 
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