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2021-04-07 

Sammanträde Vänortskommittén 

Plats och tid  kl. 16:30 torsdagen den 15 april 2021  

i första hand via Teams alternativt sammanträdesrum Varvet vån 5 

Ordförande Elving Andersson 

Sekreterare Stellan Hedendahl 

Föredragningslista Föredragande

1. Upprop samt val av justerare
Dnr KS 303472

Elving Andersson 

2. Vänortskommitténs ekonomi, se sammanställning
Dnr KS 271133

Elving Andersson 

3. Vänortskommitténs ungdomsutbyte
Dnr KS 271134

Ing-Marie Lagneus 

4. Vänortsavtal mellan Loimaa, Mosfellsbaer, Skien, Thisted och

Uddevalla kommun från 2021
Dnr KS 2019/00880

Stellan Hedendahl 

5. Vänortskonferens 2021
Dnr KS 2019/00613

Stellan Hedendahl 

6. Inbjudan från Loimaa om ett kulturprojekt för konstnärer, NART 2021
Dnr KS 2021/00097

Stellan Hedendahl 

7. Inbjudan från Thisted till ungdomar som vill skriva en bok
Dnr KS 2021/00096

Stellan Hedendahl 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta. 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 

hygienartiklar. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmU4YTdiNTYtODMxOC00OTZkLWFhZmUtMTQwZGQyNTRkMTUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fd4cea22-63f3-46f2-958e-d0d3aa13277c%22%2c%22Oid%22%3a%22a643921e-6883-42f0-a38a-c318b98adac2%22%7d
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  2021-02-25 

Vänortsavtal 

2021 - 2026 

mellan kommunerna i Nordens äldsta vänortskedja 

Målsättning 
 

Vänortsavtalet har som mål att vidareutveckla ett gott samarbete mellan de nordiska 

vänorterna.  

 

 

Strategier 
 

Målet uppnås genom följande strategier: 
 
 

1. Utbyta kunskap och erfarenheter mellan politiker och kommunernas 

förvaltningar. 

2. Skapa personliga kontakter mellan unga och ge ungdomar både nordiska- och 

internationella erfarenheter. 

3. Stimulera föreningar, organisationer och näringsliv till nätverk och besök 

4. Stimulera till kulturutbyte. 

5. Samarbeta med Föreningen Norden. 

 

Åtgärder 
 

1. Genomföra vänortskonferens vartannat år. 

2. Genomföra ungdomsläger vartannat år i anknytning till konferensen. 

Unga kan involveras i planeringen av lägret. Vart annat år då det inte är 

vänortskonferens finns möjlighet att arrangera ett forum för kommunernas 

ungdomsråd eller motsvarande. 

3. Stödja kontakter och kulturprojekt 

4. Möjliggöra möten för Föreningen Norden på vänortskonferenser. 

5. Utbyta kunskap och erfarenheter om kommunernas utveckling och arbete. 

 

 

Organisation 
 

1.  Vart annat år hålls ett vänortsmöte. 

a. Vänortsmötets huvudansvar är att utvärdera, följa upp och eventuella ändra 

aktivitetsplan och riktlinjer.  

b. Värdkommunen är ansvarig för kallelse, dagordning, ordförande och 

sekreterare. 

c. Varje vänort har möjlighet att invitera Föreningen Norden till 

vänortsmöten och vänortskonferenser. 

d. Varje vänort bestämmer själv antalet deltagare och sammansättning i 

deltagargruppen på vänortsmöten och vänortskonferenser. Politisk och 

administrativ ledning ska vara representerade. 



  2021-02-25 

 

 

 

2.   Varje kommun utser en vänortssekreterare som är samordnare för arbetet i  

den egna kommunen samt är kontaktperson för övriga vänorter. sekreterarna 

möts minst en gång per år. 

 

3.   Vänortssekreterarna har kontinuerligt kontakt med 

varandra. Sekreterarna förmedlar information till politisk ledning och 

förvaltningarna i respektive kommun. De har gemensamt ansvar för att följa upp 

beslut som fattats på vänortsmöten, samordna aktiviteter som ingår i 

aktivitetsplanen samt administrera all kontaktinformation vänorterna emellan. 

Sekreteraren får den kommun som är värd för nästkommande möte har ansvaret 

för samordningen av detta arbete. 

 

Vänortsavtalet revideras vart 6 år, så att det sammanfaller med vänortskonferensen.  
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Handläggare 

Chefssekreterare Annika Thorström 

Telefon 0552-69 61 05 
annika.thorstrom@uddevalla.se 

 

Inbjudan från Loimaa om ett kulturprojekt för konstnärer, NART 

2021 

Sammanfattning 

I samband med Vänortskonferensen 1-2 juni 2021 kommer det också att bli ett 

kulturprojekt, Nart. Det innebär i år att två kulturutövare från Uddevalla 

kommuntillsammans med konstnärer från de andra nordisk vänorterna ska samverka 

och presentera sina konstverk. På grund av pandemin blir samarbetet och presentationen 

digital. Temat som man ska jobba utifrån är ”Small cities in the urbanizing world”. Det 

är en musiker och en bildkonstnär från varje ort, som har möjlighet att arbeta med 

projektet från 1 april till 23 maj då det ska skickas in till projektledarna i Loimaa.  

På konferensen kommer alla att vara med för att presentera sina verk och projektet. 

 

För Uddevalla kommer Sunniva Brynnel, www.sunnivabrynnel.com som är musiker 

och Dennis Johansson, www.folkepatron.se, som är bildkonstnär att medverka. 

Ersättningen för deras arbete och medverkan är 10 000 kr per person, plus moms och 

sociala avgifter. Då de har egna företag kommer de att fakturera Vänortskommittén. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse 2021-04-09 

Förslag till beslut  

Vänortskommittén beslutar 

 

att Sunniva Brynnel och Dennis Johansson representerar Uddevalla i Nart 2021, samt 

 

att ersättningen är 10 000 kr plus moms och sociala avgifter 

  

 

 

 

 

Peter Larsson Annika Thorström 

Kommundirektör Chefssekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till medverkande och kommunledningskontoret, avdelningen 

för juridik och administration 

 


