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Vänortskommittén 
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Sammanträde Vänortskommittén  
Plats och tid Varvet vån 5, kl.17:00-19:06 
  
Ledamöter Elving Andersson (C), Ordförande 

Christina Nilsson (KD), 1:e vice ordförande 

Louise Åsenfors (S) 

Jaana Järvitalo (V) 

Vivian Fräknefjord (MP) 
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Tjänstgörande ersättare  

  
Ersättare Willy Magnusson (C) 

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

Ing-Marie Lagneus, barn och utbildning 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2022-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 1 Dnr KS 283886 

Upprop samt val av justerande 

Sammanfattning 

Upprop förrättas och justerare utses.  

 

Beslut 

Vänortskommittén beslutar 

att utse Karin Johansson till justerare. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2022-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 2 Dnr KS 271133 

Vänortskommitténs ekonomi, se sammanställning 

Sammanfattning 

Ekonomisk sammanställning har skickats med i kallelsen. Elving Andersson och Stellan 

Hedendahl informerar om ekonomin. Än så länge har inte kommittén använt så mycket 

pengar. På grund av pandemin kommer inte något ungdomsutbyte med Japan att ske. De 

stora kostnader som vi har för året är framför allt vänortskonferens i Skien och 

utgivningen av coronaboken. 

 

Beslut 

Vänortskommittén beslutar 

att godkänna redovisningen 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2022-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 3 Dnr KS 271134 

Vänortskommitténs ungdomsutbyte 

Sammanfattning 

Ing-Marie Lagnéus informerade om ungdomsutbyten som planeras under året. Det UF 

företag som vann Internationella priset kommer att åka till Stockholm och besöka 

japanska ambassaden och berätta om sitt företag. Elving Andersson och Christina 

Nilsson och Stellan Hedendahl kommer också att representera Uddevalla vid besöket.  

Grundskolan kommer att ha digitalt utbyte med Okazaki, Japan. Elever från 

grundskolan kommer också att vara med på Vänortskonferensen i Skien. 

Beslut 

Vänortskommittén beslutar 

 att godkänna redovisningen 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2022-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 4 Dnr KS 285280 

Vänortskommittén informerar om resor och möten 

Sammanfattning 

Stellan Hedendahl kommer att möta de andra vänortssekreterarna i Köpenhamn 31 

mars. De viktigaste punkterna på dagordningen är Vänortsavtalet. Vänortsavtalet har 

diskuterats flera gånger i kommittén. Förslaget är att det som tidigare blir ett 

övergripande avtal samt en handlingsplan som kan vara ett dokument som ändras 

enklare. Det finns ett förslag att en punkt om att motverka utanförskap. Förslaget är 

också att det ska gälla 202 – 2028. Det är en längre period än tidigare men det kommer 

då att kunna revideras på vänortskonferenserna. 

Med kort varsel kom en förfrågan om besök från vår vänort Jöhvi, Estland. Jöhvi 

kommer att försöka bygga upp en filmfond och en filmindustri. När de gjorde 

studiebesök i Göteborg och Trollhättan passade de också på att besöka Uddevalla. Jöhvi 

planerar också ett nytt bibliotek. I Uddevalla gjordes ett studiebesök på Rampen, den 

nya mötesplatsen i Uddevalla för skola, idrott, bibliotek och fritidsgård. 

Beslut 

Vänortskommittén beslutar 

att godkänna redovisningen 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2022-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 5 Dnr KS 2021/00096 

Information om inbjudan från Thisted till ungdomar som vill 
skriva en bok om Corona/Covid 19 

Sammanfattning 

Arbetet med Coronaboken går vidare. Vi kommer inom kort att skicka våra bidrag till 

Thisted som kommer att sammanställa alla berättelser till en gemensam bok. Boken 

kommer att vara klar till konferensen i höst. 

 

Beslut 

Vänortskommittén beslutar 

att godkänna redovisningen 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2022-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 Dnr KS 2020/00338 

Eventuellt vänortsutbyte med Culver City USA 

Sammanfattning 

Lisa Saperston från Culver city var med på Teams från Los Angeles. 2018 besökte 

Culver citys borgmästare, Göran Eriksson kommunfullmäktige i Uddevalla. Idén föddes 

då att eventuellt skulle Culver city och Uddevalla bli vänorter. Culver citys 

vänortskommitté bygger på frivilliga insatser och på att man för sina olika projekt 

samlar in pengar. Culver city har idag fem vänorter. Uddevalla och Culver City har båda 

en vänort i Japan som ligger relativt nära varandra. Vänortskommittén har uppdraget att 

arbeta vidare och se vilka möjligheter som finns. Stellan Hedendahl har haft flera 

kontakter med Lisa Saperston och diskuterat hur ett eventuellt utbyte mellan våra städer 

skulle kunna se ut.  

 

En idé har arbetats fram. 

• Två gånger per år genomföra digitala möten 

• Varje månad ha någon form av kontakt med varandra. 

• Vartannat år besöka varandra 

• Koordinera Japan besöken 

• Vid besök bo hemma hos värdfamiljer 

• I november 2022 starta arbetet för att bli vänorter 

• 1 mars 2023 skriva ett vänortsavtal. 

• Ett avtal kan vara mellan 3 till 5 år. 

 

Det är också viktigt att vi har något gemensamt projekt. Ett projekt som diskuterats är 

att delta i varandras Maratonslopp. Detta skulle också involvera Culver city s vänort i 

Japan, Kaizuka. Maratonloppen som skulle ingå är Los Angeles Marathon, Osaka 

Marathon och Herrestad fjällmaraton. Vi bjuder in varandra till de olika loppen. Här 

skulle också Okazaki kunna vara en del. Det skulle också vara roligt och bra eftersom vi 

skulle kunna involvera våra idrottsföreningar. Ytterligare en idé är att kunna göra utbyte 

med UF företagen. Culver city ingår i ett konstprojekt i USA för unga. Det kan också 

vara en idé att utveckla ett liknande med deltagande från Uddevalla.  

 

Beslut 

Vänortskommitten beslutar 

 

att fortsätta diskussionerna, samt  

 

att planera för ett beslut om vänortsavtal med Culver city 

 

 

 


