
 

  
Utses att justera Louise Åsenfors (S) 
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2020-05-25 Paragrafer §§ 7-14  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Stellan Hedendahl 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Elving Andersson 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Louise Åsenfors (S) 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Vänortskommittén 2020-05-14 
Förvaras hos Kommunledningskontoret, stadshuset 
Anslaget sätts upp 2020-05-25 
Anslaget tas ner 2020-06-16 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Annika Thorström 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2020-05-14  
 

 
Sammanträde Vänortskommittén  
Plats och tid Sammanträdesrum Sunningen, stadshuset, kl.16:30-17:40 
  
Ledamöter Elving Andersson (C), Ordförande 

Louise Åsenfors (S), 1:e vice ordförande 

Rolf Jonsson (L) via distans 

Jaana Järvitalo (V) 

Vivian Fräknefjord (MP) via distans 

 
Tjänstgörande ersättare Karin Johansson (KD) för Markus Thelén (KD 

  
Ersättare Willy Magnusson (C) 

Monica Bang Lindberg (L) 

David Höglund Velasquez (V) 

 
Övriga Stellan Hedendahl, kultur och fritid 

Ing-Marie Lagneus, barn och utbildning 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2020-05-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 Dnr KS 283886  

Upprop samt val av justerande 

Sammanfattning 

Upprop förrättas och justerande utses.  

 

Beslut 

Vänortskommitten beslutar  

 

att utse Louise Åsenfors (S) till justerare. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2020-05-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 8 Dnr KS 271133  

Vänortskommitténs ekonomi 

Sammanfattning 

Ekonomisk sammanställning för 2020 har skickats med kallelsen. Stellan Hedendahl 

och Elving Andersson redogjorde för ekonomin fram till dagens datum och kommande 

händelser. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk sammanställning för 2020 

Beslut 

Vänortskommitten beslutar  

 

att godkänna sammanställningen. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2020-05-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 9 Dnr KS 2019/00613  

Vänortskonferens 2020 i Loimaa 

Sammanfattning 

Stellan Hedendahl har haft flera kontakter och ett videomöte med sekreterarna i de 

nordiska vänorterna. På grund av Corona pandemin kommer årets konferens att flyttas 

fram till nästa år. Preliminärt kommer den att genomföras under juni 2021.  

 

Sekreterarna kommer att ha ett nytt videomöte 2 juni 2020 och eventuellt ett möte i 

augusti för att planera konferensen. För Uddevallas del skulle det passa bra att 

konferensen förläggs till v 21 – 22. Det skulle vara bra att man även framöver behåller 

det årsschema som är planerat.  

 

Beslut 

Vänortskommitten beslutar  

 

att uppdra åt Stellan Hedendahl att vid nästa möte med sekreterarna framföra att  

konferensen förläggs till veckorna 21 – 22, 2021 samt att behålla årsplaneringen för 

kommande konferenser. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2020-05-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 10 Dnr KS 271134  

Vänortskommitténs ungdomsutbyte 

Sammanfattning 

Ungdomsutbytena med Japan har i år ställts in på grund av Coronapandemin. 

Vänortsstyrelsen har bestämt att de ungdomarna istället ska få ett stipendium. 

Stipendierna delades ut vid en mindre ceremoni på rådhuset den 7 maj 2020 av Elving 

Andersson och Louise Åsenfors. 

 

Beslut 

Vänortskommitten beslutar  

 

att godkänna redovisningen. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2020-05-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 11 Dnr KS 305534  

Vänortsutbyte med North Ayrshire 

Sammanfattning 

Uddevalla och North Ayshire har varit vänorter sedan 1977. Utbytet och kontakterna 

med North Ayshire har varierat genom åren. Under många år fanns ett årligt utbyte med 

kulturskolan. Uddevalla folkmusikfestival hade också ett bra samarbete med utbyte och 

att engagera professionella musiker till festivalen.  

 

Nu sker det inga utbyten, vi har inte heller några personer som vi kan ha kontakt med. 

För att skapa och starta vänortsutbyte behöver kommittén skapa nya kontakter.  

 

Beslut 

Vänortskommitten beslutar  

 

att ge Stellan Hedendahl i uppdrag att skriva ett brev som undertecknas av Elving 

Andersson med förfrågan om att skapa kontakt och utbyten. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2020-05-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 12 Dnr KS 305535  

Vänortsutbyte med Jöhvi, Estland 

Sammanfattning 

Jöhvi har varit Uddevallas vänort sedan 1997. Från början var kontakterna många bland 

annat på grund av hjälpsändningar med möbler med mera som skickades. Uddevalla 

kommun har inte haft något årligt utbyte med Jöhvi. Utbytet har skett via studiebesök 

och jubileum. För att vara vänorter behöver kommunerna hitta det gemensamma som 

gör att man kan ha utbyte med varandra 

 

Beslut 

Vänortskommitten beslutar  

 

att ge Stellan Hedendahl i uppdrag att skriva ett brev som undertecknas av Elving 

Andersson med förfrågan om att skapa kontakt och utbyten. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2020-05-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 13 Dnr KS 220434  

Anmälnings och informationsärenden till vänortskommitten  

Sammanfattning 

Vänortsstyrelsens protokoll 2020-04-16 

 

Beslut 

Vänortskommitten beslutar  

 

att godkänna redovisningen. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2020-05-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 14 Dnr KS 2020/00338  

Skrivelse om vänortsutbyte med Culver City USA 

Sammanfattning 

Göran Eriksson som ursprungligen kommer från Uddevalla är sedan många år bosatt 

aktiv politiker i Culver city. Göran Eriksson har träffat representanter för Uddevalla vid 

flera tillfällen och bland annat besökt kommunstyrelsen pratat om utbyte och att 

städerna eventuellt skulle kunna bli vänorter.  

 

1 maj 2020 kom ett mejl från Lisa Saperstone som är är med i Culver City Sister City 

Committee (CCSCC) medlem I  Friendship City / Sister City exploratory sub-

committee.  

 

I sitt mejl berättar hon om stadens vilja att börja ett samtal om utbyte. 

 

Beslutsunderlag 

Brev från Lisa Saperstone 

 

Beslut 

Vänortskommitten beslutar  

 

att ge Stellan Hedendahl i uppdrag att besvara Lisa Saperstones mejl och bekräfta att 

Uddevalla kommun är intresserade av att ha en diskussion om ytterligare kontakter med 

Culver city. 

 

 

 

 


