
 

  
Utses att justera Christina Nilsson (KD) 
Justeringens plats och tid  Paragrafer §§ 8-14  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Stellan Hedendahl 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Elving Andersson 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Christina Nilsson  
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Vänortskommittén 2021-04-15 
Förvaras hos Kommunledningskontoret stadshuset 
Anslaget sätts upp Anmäls till kommunfullmäktige 
Anslaget tas ner 2021-06-10 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Annika Thorström 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2021-04-15  
 

 
Sammanträde Vänortskommittén  
Plats och tid Teams, kl.16:30-17:30 
  
Ledamöter Elving Andersson (C), Ordförande 

Christina Nilsson (KD), 1:e vice ordförande 

Louise Åsenfors (S) 

Jaana Järvitalo (V) 

Vivian Fräknefjord (MP) 

 
Tjänstgörande ersättare Mathilda Sténhoff (M) för Sture Svennberg (M) 

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

John Alexandersson (SD) för Anders Andersson (SD) 

   
Ersättare Sonny Persson (S) 

 
Övriga Stellan Hedendahl, kultur och fritid 

Ing-Marie Lagneus, barn och utbildning 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 8 Dnr KS 303472  

Upprop samt val av justerare 

Sammanfattning 

Upprop förrättas och justerare utses. 

 

Beslut 

Vänortskommittén beslutar 

 

att utse Christina Nilsson till justerare. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 9 Dnr KS 271133  

Vänortskommitténs ekonomi, se sammanställning 

Sammanfattning 

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

och Stellan Hedendahl informerar om vänortskommitténs ekonomi. 

 

Beslut 

Vänortskommittén beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 10 Dnr KS 271134  

Vänortskommitténs ungdomsutbyte 

Sammanfattning 

Ing–Marie Lagnéus berättar om ungdomsutbytet med Japan i år. Inom grundskolan 

kommer Ramnerödsskolan att ha digital träff/utbyte i höst. Datum är ännu inte fastställt.  
 

För vinnare av det Internationella priset kommer det också att ske ett digitalt möte under 

hösten 2021. Planerna är att ha båda mötena antingen under vecka 42 eller 43. Mer 

information kommer. 

 

Beslut 

Vänortskommittén beslutar 

 

att tacka för redovisningen.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 11 Dnr KS 2019/00880  

Vänortsavtal mellan Loimaa, Mosfellsbaer, Skien, Thisted och 
Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Vänortsavtalet med de nordiska vänorterna ska förnyas. Avtalet har diskuterats under 

lång tid och vid flera tillfällen. I grunden liknar det nya förslaget det befintliga, med 

några förändringar. Framför allt är det formuleringen av målsättningen som varit uppe 

till diskussion. Vänortskommittén har sedan tidigare tagit beslut och sagt ja till den 

föreslagna formuleringen. Nu har de nordiska vänortssekreterarna gett besked om att gå 

vidare med förslaget. Det betyder att vi kan skriva under avtalet på konferensen. Hur det 

ska göras är inte klart ännu, beroende på att konferensen sker digitalt. 

 

Beslutsunderlag 

Nytt förslag till vänortsavtal 

Nuvarande avtal 

 

Beslut 

Vänortskommittén beslutar 

 

att underskrift av vänortsavtalet sker på vänortskonferensen. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 12 Dnr KS 2019/00613  

Vänortskonferens 2021 

Sammanfattning 

Vänortskonferensen kommer att sändas från Loimaa. Om det blir möjligt, beroende på 

restriktioner på grund av pandemin, kommer vänorterna att samlas i respektive stad för 

att delta i konferensen.  

 

Information om konferensen och plats i Uddevalla kommer att meddelas senare.  

 

Inbjudan kommer att skickas till kommundirektör och förvaltningschefer som i sin tur 

har möjlighet att bjuda in personer som kan vara med på konferensen.  

 

Beslutsunderlag 

Program från Loimaa 

 

Beslut 

Vänortskommittén beslutar 

 

att uppdra åt Stellan Hedendahl att se vilka möjligheter som finns för en gemensam 

konferens i Uddevalla samt att skicka inbjudan till berörda. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 13 Dnr KS 2021/00097  

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 

Inbjudan till NART 2021 

 

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. 

  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 14 Dnr KS 2021/00096  

Inbjudan från Thisted till ungdomar som vill skriva en bok 

Sammanfattning 

Thisted har bjudit in till att tillsammans med de andra vänorterna, bjuda in unga 

personer att med ord eller bild beskriva hur det är att leva i pandemitider. Arbetet har 

startat. Inbjudan kommer att skickas ut på olika sätt och i olika grupper. I juryn ingår 

bland annat Ing-Marie Lagneus, Elving Andersson, Stellan Hedendahl och eventuellt 

ytterligare någon mer. 
  
Thisted kommer att leda projektet och samordna arbetet. Kostnader för tryckning 

kommer att delas mellan vänorterna. Idag är det oklart exakt vad kostnaden för 

Uddevalla kommer att bli, men troligen 40 – 50 000 DKr. Boken kommer att tryckas på 

det mest miljövänliga sätt som går.  

 

Beslutsunderlag 

Inbjudan Bokprojekt 

 

Beslut 

Vänortskommittén beslutar 

  

att godkänna redovisningen, samt 
 

att Uddevalla deltar i bokprojektet och tar sin del i kostnaderna för detta. 

 

 

 

 


