
 

  
Utses att justera Monica Bang Lindberg (L) 
Justeringens plats och tid 2020-02-27 Paragrafer §§ 1-6  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Stellan Hedendahl 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Elving Andersson 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Monica Bang Lindberg 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Vänortskommittén 2020-02-13 
Förvaras hos Kommunledningskontoret. stadshuset 
Anmäls till Kommunfullmäktige 2020-03-11 
  
  
Underskrift ………………………………………… 
 Annika Thorström 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2020-02-13  
 

 
Sammanträde Vänortskommittén  
Plats och tid Sammanträdesrum Hedegärde, stadshuset, kl.16:30-18:00 
  
Ledamöter Elving Andersson (C), Ordförande 

Jaana Järvitalo (V) 

Vivian Fräknefjord (MP) 

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

Sonny Persson (S) för Louise Åsenfors (S), 1:e vice ordförande 

Margareta Lundh (M) för Sture Svennberg (M) 

Karin Johansson (KD) för Markus Thelén (KD) 

Anders Andersson (SD) för Elena Tibblin (SD) 

 

  
Ersättare Willy Magnusson (C) 

David Höglund Velasquez (V) 

Johanna Ljung Abrahamsson (MP) 

 
Övriga Stellan Hedendahl, kultur och fritid 

Ing-Marie Lagneus, barn och utbildning 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2020-02-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 1 Dnr KS 283886  

Upprop samt val av justerande 

Sammanfattning 

Upprop förrättas och justerande utses.  

Beslut 

Vänortskommitten beslutar 

 

att utse Monica Bang Lindberg (L) till justerare. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2020-02-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 2 Dnr KS 271133  

Vänortskommitténs ekonomi 

Sammanfattning 

Ekonomisk sammanställning för 2019 har skickats ut med kallelsen.  

Stellan Hedendahl och Elving Andersson redogjorde för förra årets ekonomi. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk sammanställning för 2019 

Beslut 

Vänortskommitten 

 

beslutar att godkänna sammanställningen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2020-02-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 3 Dnr KS 2019/00613  

Vänortskonferens 2020 i Loimaa 

Sammanfattning 

Elving Andersson och Stellan Hedendahl berättade om Vänortskonferensen i Loimaa, 

Finland. Datum för konferensen är bestämt till 5 – 7 aug 2020. Tema för konferensen är 

att “Small cities in an urbanizing world”. Språket på konferensen kommer att vara 

engelska. Varje kommun har möjlighet att skicka ca 10 deltagare. 

  

Vänortsstyrelsen kommer med ett förslag på vilka personer som ska utses från 

vänortskommittén. Om det är möjligt ska ledamöter i vänortskommittén få möjlighet att 

delta på en konferens under mandatperioden.  

 

Det nordiska ungdomsutbytet kommer att ske under samma dagar som konferensen. 

Ing-Marie Lagneus berättade att uttagningen av ungdomar är igång och de har kontakt 

med ledarna i Loimaa. 

 

Under konferensen kommer det också att bli ett utbyte med kulturarbetare. I år kommer 

det att vara inriktat på bildkonst och musik. Kultur och fritidsförvaltningen kommer att 

erbjuda och utse kulturarbetare.  

 

Beslut 

Vänortskommittén beslutar 

 

att vänortsstyrelsen föreslår deltagare ur vänortskommittén samt 

 

att uppmana kultur och fritidsförvaltningen att kontakta deltagare till kulturprojektet 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2020-02-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 4 Dnr KS 2019/00880  

Vänortsavtal mellan Loimaa, Mosfellsbaer, Skien, Thisted och 
Uddevalla kommun från 2021 

Sammanfattning 

Stellan Hedendahl berättade om vänortsavtalet och om de idéer som vänortssekreterarna 

diskuterat under deras förra möte.  

Kommittén diskuterade de olika formuleringar och det förslag som föreningen Norden 

skickat in till kommittén. 

Stellan Hedendahl tar med sig synpunkter som nämndes till mötet med 

vänortssekreterarna som ska vara i Thisted i slutet av februari. 

Beslut 

Vänortskommittén beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2020-02-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 5 Dnr KS 271134  

Vänortskommitténs ungdomsutbyte 

Sammanfattning 

Ing-Marie Lagnéus berättade om ungdomsutbytet med Okazaki. Vänortskommittén 

ansvarar för det internationella priset på Ung företagsamhet. Priset är en studieresa till 

Japan. I juryn sitter Elving Andersson, Peter Larsson och Stellan Hedendahl. Juryn 

kommer inom kort att besluta vem som får priset. 

Beslut 

Vänortskommittén beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2020-02-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 Dnr KS 303652  

Redovisning av aktiviteter för vänortskommitten 2019 

Sammanfattning 

Stellan Hedendahl redovisade kort listan över de aktiviteter som kommittén eller våra 

vänorter har varit inblandade i. De saknades datum för några aktiviteter. Stellan 

Hedendahl kompletterar med dessa uppgifter 

 

Beslut 

Vänortskommittén beslutar 

 

att godkänna redovisningen med kompletteringarna. 

 

 

 

 


