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Kommunstyrelsen 

Deltagande vid vänortskonferens 2017 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att kommunfullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens presidium representerar Uppsala 
kommun under vänortskonferensen 2017. 
 
 
Ärendet 
Hafnarfjördur, Island står som värd för vänortskonferensen 2017 som arrangeras den 1 - 3 
juni. Varje vänort har inbjudits att delta med sex representanter var. 
 
Föredragning 
Under de senaste åren har en diskussion förts om att reformera vänortskonferenserna i syfte 
att göra dem mer effektiva och mer fokuserade på konkreta diskussioner kring hur vänorterna 
kan utveckla sina respektive verksamheter med hjälp av varandra. Ett första steg togs inför 
vänortskonferensen 2013 då konferensens längd kortades från fyra till tre dagar. Till vänorts-
konferensen 2017 tas ytterligare steg genom att delegationernas storlek begränsas till sex 
personer från respektive vänort samt att Föreningen Norden inte längre kommer vara en del 
av konferensen. Föreningens Nordens utbyte kommer att fortsätta, dock utanför ramen för 
vänortskonferensen. Ungdomsutbytet fortsätter att arrangeras i samma form som under 
tidigare vänortskonferenser.  
 
Vänortskonferensen 2017 består således av två delar: 
 

- Vänortskonferens (1-3 juni) 
- Ungdomsutbyte (29 maj-3 juni) 

 
Temat för vänortskonferensen 2017 är ”Healthy cities”. Seminarier och debatter på temat 
kommer att arrangeras. Dessutom anordnas en rad aktiviteter under vänortskonferensen. De 
viktigaste är: 
 

- Invigning torsdagen den 1 juni 
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- Möte med ungdomarna som deltar i ungdomsutbytet (2 juni) 
- Avslutningsceremoni (2 juni) 
- Utflykter/studiebesök  (1:a och 2:a juni) 

 
I linje med föredragningen föreslås att kommunfullmäktiges ordförande och kommun-
styrelsens presidium representerar Uppsala kommun under vänortskonferensen 2017. 
Delegationen kompletteras med två tjänstemän som utses av stadsdirektör.  
 
Förutom de ovan nämnda åker åtta ungdomar och två ungdomsledare på vänortskonferensen 
inom ramen för ungdomsutbytet.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för varje deltagare uppskattas till 6000 kronor. I denna summa ingår resa till och 
från Hafnarfjördur samt boende under vänortskonferensen.  
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