
 

  
Utses att justera Monica Bang Lindberg (L) 
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2021-02-22 Paragrafer §§ 1-7  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Stellan Hedendahl 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Elving Andersson 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Monica Bang Lindberg 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Vänortskommittén 2021-02-11 
Förvaras hos Kommunledningskontoret, stadshuset 
Anmäls till  Kommunfullmäktige 2021-03-10 
  
  
Underskrift ………………………………………… 
 Annika Thorström 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2021-02-11  
 

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

Sture Svennberg (M) 

Rolf Jonsson (L) från kl. 17:00 

Jaana Järvitalo (V) 

Vivian Fräknefjord (MP) 

 
Tjänstgörande ersättare Monica Bang Lindberg (L) för Rolf Jonsson (L) till kl 17:00 

Sonny Persson (S) för Louise Åsenfors (S) 

John Alexandersson (SD) för Anders Andersson (SD) 

Karin Johansson (KD) för Christina Nilsson (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 

 

2021-02-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 1 Dnr KS 303472  

Upprop och val av justerare samt Japans nationaldag 

Sammanfattning 

Upprop förrättas och justerande utses. 

 

Samma dag som kommittén har sitt möte firar Japan nationaldag. Därför föreslås att 

kommittén skickar en nationaldagshälsning till Okazaki samt till Japans ambassadör. 

 

  

Beslut 

Vänortskommitten beslutar 

  

att utse Monica Bang Lindberg (L) till justerare samt 

 

att uppdra åt Stellan Hedendahl och Elving Andersson att skriva en hälsning till 

Okazaki och till Japans ambassad. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2021-02-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 2 Dnr KS 271133  

Vänortskommitténs ekonomi, se sammanställning 

Sammanfattning 

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

och Stellan Hedendahl redogör för ekonomin. 

  

På grund av Covid 19 har inga utbyten eller resor gjorts under 2020. Därför är 

kommitténs resultat för 2020 ett överskott på 351 000 kr. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk sammanställning 

Beslut 

Vänortskommitten beslutar 

  

att godkänna redovisningen för år 2020. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2021-02-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 3 Dnr KS 271134  

Vänortskommitténs ungdomsutbyte 

Sammanfattning 

Ing-Marie Lagneus redogjorde för ungdomsutbyten. På grund av Covid 19 pandemin 

kommer inga resor och utbyten ske under året. Det kommer istället att ske digitala 

utbyten på olika sätt.  

  

Ing-Marie Lagneus och Stellan Hedendahl har kontakt med Okazaki och tillsammans 

planerar de digitala utbyten med grundskolan.  

  

Det nordiska utbytet kommer inte att genomföras i år. I stället kommer Thisted att 

inbjuda ungdomar att skriva eller på annat sätt uttrycka sig om hur det är att leva i 

pandemitider. 

  

Vänortskommitténs internationella pris har juryn, som består av Elving Andersson, 

Peter Larsson och Stellan Hedendahl beslutat ska gå till företaget Klurio UF. 

Motivering för beslutet är: ”Klurio är en bra och utarbetad idé, som ligger i tiden för att 

förbättra främst mellanstadieelevers matematikkunskaper, men passar egentligen för 

vilken ålder som helst! Det är lovvärt att genom en online plattform hjälpa unga att 

klara matematiken på ett lekfullt och inspirerande sätt i skolan. Vi ser att många kan få 

hjälp att klara matematiken i skolan genom hjälp med Klurio. ”  

 

Klurio ägs av Gustaf Odinger. Priset är på 1500 kr samt kontakter i Japan för att pröva 

om affärsidén är gångbar där. Japans ambassadör i Stockholm Mr Shigeyuki Hiroki har 

skickat en speciell hälsning till Gustaf Odinger. 

  

Beslut 

Vänortskommitten beslutar 

  

att godkänna redovisningen 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2021-02-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 4 Dnr KS 2019/00880  

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

Sammanfattning 

Vänortsavtalet som ska förnyas på konferensen i juni har diskuterats mycket. Ett förslag 

på ny skrivning har skickats till de övriga vänorterna för synpunkter. Vänortsekreterarna 

har diskuterat det i respektive stad. Ännu har inte alla beslutat om det nya avtalet.  

 

De nordiska vänorterna är positiva till det nya förslaget, förutom Thisted som har 

skickat ett förslag som i stort sett är som det gamla avtalet. Föreningen Norden i 

Thisted, Skien och Uddevalla förordar det nuvarande avtalet. Det kommer att fortsätta 

att bearbetas på kommande möten.  

 

Beslutsunderlag 

Nytt förslag till vänortsavtal 

Nuvarande avtal 

Thisteds förslag  

 

Beslut 

Vänortskommittén beslutar  

 

att anta det nya förslaget till vänortsavtal som sitt, samt 

 

att Stellan Hedendahl fortsätter diskussionen med vänortssekreterarna om avtal för att 

det ska kunna bestämmas på Vänortskonferensen 1 - 2 juni 2021. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2021-02-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 5 Dnr KS 2019/00613  

Vänortskonferens 2021 i Loimaa 

Sammanfattning 

Loimaa har inbjudit till en digital konferens 1 – 2 juni 2021.Tema för konferensen 

kommer att vara pandemin och hur det påverkar samhället. Loimaa har skickat ut ett 

preliminärt program. 

 

Elving Andersson föreslår att alla i kommittén ska få möjlighet att delta. Om det är 

möjligt på grund av eventuella restriktioner så samlas alla på samma plats för att ha en 

gemensam konferens i Uddevalla. Då finns också möjlighet att arrangera en gemensam 

middag på kvällen. 

 

Beslutsunderlag 

Preliminärt program från Loimaa 

 

Beslut 

Vänortskommittén beslutar  

 

att tacka för det preliminära programmet till Vänortskonferens samt 

  

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

konferens i Uddevalla. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2021-02-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 Dnr KS 2021/00096  

Inbjudan från Thisted till ungdomar som vill skriva en bok 

Sammanfattning 

Thisted har presenterat en idé att inbjuda unga människor från våra nordiska länder att 

vara med i ett bokprojekt ” Unge i Norden – sammen hver for sig.”. Temat är hur det är 

att leva i nu i dessa pandemitider. Ett bit av nordisk corona-historia. Ett bidrag från 

varje stad. Dessa 25 texter/bilder ska bilda en bok som ska tryckas och finnas som 

elektronisk bok. Varje kommun står för sina kostnader. Thisted tar på sig arbetet att 

vara projektledare. 

 

Beslutsunderlag 

Inbjudan från Thisted 

 

Beslut 

Vänortskommitten beslutar 

 

att fortsätta arbeta med genomförandet av bokprojektet tillsammansmed de nordiska 

vänorterna 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Vänortskommittén 

 

2021-02-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 Dnr KS 2021/00097  

Inbjudan från Loimaa om ett kulturprojekt för konstnärer, NART 
2021 

Sammanfattning 

I samband med vänortskonferensen arrangerar värdkommunen ett kulturprojekt. En 

bildkonstnär och en musiker från varje kommun inbjuds för att genomföra ett 

gemensamt projekt som ska visas på konferensen.  

 

Varje kommun står för sina konstnärers kostnader. Loimaa samordnar digitala träffar 

med dessa och för en gemensam slutprodukt. 

 

Beslutsunderlag 

Inbjudan till NART 2021 

Beslut 

Vänortskommittén beslutar  

 

att uppdra åt Stellan Hedendahl att inbjuda två konstnärer att delta i projektet. 

 

 

 

 


