
 

  
Utses att justera Louise Åsenfors (S) 
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret  Paragrafer §§ 21-26  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Stellan Hedendahl 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Elving Andersson 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Louise Åsenfors  
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Vänortskommittén 2020-11-12 
Förvaras hos Kommunledningskontoret, Stadshuset 
Anslaget sätts upp  
Anslaget tas ner  
  
Underskrift ………………………………………… 
 Annika Thorström 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2020-11-12  
 

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

Louise Åsenfors (S), 1:e vice ordförande 

Sture Svennberg (M) 

Rolf Jonsson (L) 

Vivian Fräknefjord (MP) 

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

John Alexandersson (SD) för Anders Andersson (SD) 

   
Ersättare Willy Magnusson (C) 

Monica Bang Lindberg (L) 

Sonny Persson (S) 

 
Övriga Stellan Hedendahl, kultur och fritid 

Ing-Marie Lagneus, barn och utbildning 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2020-11-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 21 Dnr KS 303472  

Upprop samt val av justerare 

Sammanfattning 

Upprop förrättas och justerande utses.  

 

Beslut 

Vänortskommitten beslutar  

 

att utse Louise Åsenfors (S) till justerare. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2020-11-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 22 Dnr KS 271133  

Vänortskommitténs ekonomi 

Sammanfattning 

Ekonomisk sammanställning för 2020 samt budget för 2021 har skickats ut med 

kallelsen. Elving Andersson och Stellan Hedendahl redogör för ekonomin samt för 

budget 2021. 

 

På grund av Covid 19 pandemin har ungdomsutbyten med vänorterna ställts in. 

Detsamma gäller vänortskonferensen i Loimaa. Arvoden för kommittén är det enda som 

betalats ut. Prognosen pekar på ett överskott på 340 000 kr. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk sammanställning 

Budget för 2021 

 

Beslut 

Vänortskommitten beslutar 

 

att godkänna redovisningen och budget för 2021 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2020-11-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 23 Dnr KS 271134  

Vänortskommitténs ungdomsutbyte 

Sammanfattning 

Ing-Marie Lagneus berättade om ungdomsutbyten. På grund av pandemin genomförs 

inga resor 2020. Ramnerödsskolan planerar utbyte med en skolklass i Okazaki, Japan.  

  

Ing-Marie föreslår att man genomför det Internationella priset på mässan Ung & 

företagsam/Ung Företagsamhet. Det är osäkert om det går att genomföra en mässa som 

tidigare. Alternativt kan det bli en digital mässa. En jury bestående av Elving 

Andersson, Peter Larsson, Stellan Hedendahl kommer med hjälp av Ing-Marie Lagneus 

att utse en vinnare.   

 

Eftersom det inte kommer att genomföras någon resa till Japan så föreslås att det 

vinnande företaget vinner 1500 kr/person. Samt att vänortskommitten eventuellt har en 

mindre prisgivningslunch och att Japans ambassadör, Shigeyuki Hiroki i samband med 

detta hållet ett tal. 

 

Nordiska utbytet kommer att genomföras tillsammans med den framflyttade 

konferensen i Loimaa 2021. 

 

Ing-Marie Lagneus har fortsatt kontakt med Meiji universitet, genom professor Kenji 

Suzuki. Ing-Marie har haft en föreläsning för sju japanska studenter om 

entreprenörskap. 

 

Beslut 

Vänortskommitten beslutar 

 

att ge Ing-Marie Lagneus i fortsatt uppdrag att planera och genomföra 

vänortskommitténs internationella pris, samt 

 

att fortsätta med planering och genförande av utbyten med Japan 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2020-11-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 24 Dnr KS 2019/00880  

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

Sammanfattning 

Vänortsavtalet har diskuterats under en lång period både i kommittén och med 

vänorterna i Norden.  

 

Stellan Hedendahl har gjort en sammanfattning av de synpunkter som de olika städerna 

har. Vi är i stort sett ense om de förändringar som föreslås. Det är framför allt den första 

punkten som det finns olika åsikter om. ”Vänortsavtalet har som mål att vidareutveckla 

ett gott och nära samarbete mellan de nordiska vänorterna baserat på den gemensamma 

nordiska kultur- och värdegrunden”. Uddevalla föreslår formuleringen ”Vänortsavtalet 

har som mål att vidareutveckla ett gott samarbete mellan de nordiska vänorterna”. 

Loimaa håller med om Uddevallas förslag. Skien har inte inkommit med några 

synpunkter då de inte har någon vänortskommitté. Thisted och Föreningen Norden 

(Uddevalla, Thisted och Skien) föreslår att den ursprungliga formuleringen ska vara 

kvar. 

 

Vänortssekreterarna kommer att fortsätta diskutera avtalet på ett Teamsmöte den 23 

november. Vänortsavtalet ska förnyas på Vänortskonferensen 2021. 

 

Beslut 

Vänortskommitten beslutar 

 

att stå fast vid tidigare kommentarer enligt sammanställning av synpunkter, samt  

 

att Stellan Hedendahl fortsätter diskussionen med vänortssekreterarna. 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2020-11-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 25 Dnr KS 2020/00338  

Eventuellt vänortsutbyte med Culver City USA 

Sammanfattning 

Culver city hade ett möte med sina vänorter för att fira ett jubileum med Capo de 

Orlando den 25 oktober. Uddevalla var inbjuden. Stellan Hedendahl och Ing-Marie 

Lagneus deltog. 

 

Beslut 

Vänortskommitten beslutar 

 

att tacka för informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2020-11-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 26 Dnr KS 285280  

Vänortskommittén informerar om resor och möten 

Sammanfattning 

Stellan Hedendahl informerade om möte med vänortssekreterarna i Danmark, Norge 

och Sverige den 25 september.  

 

 

 


