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§ 77 

 

Representation vid vänortskonferens 2019 

KSN-2019-0685 

 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens presidium samt stadsdirektör representerar 

Uppsala kommun under vänortskonferensen 2019. 

  

 

Sammanfattning 
Uppsalas norska vänort Baerum står värd för vänortsmötet 2019 som arrangeras den 20-25 maj. 

Liksom vid tidigare vänortsmöten består mötet av två delar: 

- Vänortskonferens (23-25 maj) 

- Ungdomsutbyte (20-25 maj) 

  

Vänortskonferensen 2019 har temat ” Living & city planning – art & culture, mobility and resources” 

Den 24 maj arrangeras ett seminarium på temat. Olika besök i Baerum med syfte att studera projekt 

och satsningar inom ramen för konfensens tema finns också i programmet. 

  

Förutom seminariet och studiebesök som beskrivs ovan anordnas en rad aktiviteter under 

vänortskonferensen. De viktigaste är: 

- Invigning torsdagen den 23 maj 

- Möte med ungdomarna som deltar i ungdomsutbytet 24 maj 

- Avslutningsceremoni den 24 maj 

- Utflykter/studiebesök den 24 samt 25 maj 

  

Beslutsgång 
Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 5 mars 2019. 
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Kommunstyrelsen 

Representation vid vänortskonferens 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens presidium samt stadsdirektör 
representerar Uppsala kommun under vänortskonferensen 2019. 

Ärendet 
Uppsalas norska vänort Baerum står värd för vänortsmötet 2019 som arrangeras den 20-25 
maj. Liksom vid tidigare vänortsmöten består mötet av två delar: 

- Vänortskonferens (23-25 maj)
- Ungdomsutbyte (20-25 maj) 

Vänortskonferensen 2019 har temat ” Living & city planning – art & culture, mobility and 
resources” Den 24 maj arrangeras ett seminarium på temat. Olika besök i Baerum med syfte 
att studera projekt och satsningar inom ramen för konfensens tema finns också i programmet. 

Förutom seminariet och studiebesök som beskrivs ovan anordnas en rad aktiviteter under 
vänortskonferensen. De viktigaste är: 

- Invigning torsdagen den 23 maj
- Möte med ungdomarna som deltar i ungdomsutbytet 24 maj
- Avslutningsceremoni den 24 maj
- Utflykter/studiebesök den 24 samt 25 maj 

Föredragning 
Det är brukligt att vänorterna är representerade på en hög nivå, både med förtroendevalda och 
tjänstepersoner. Varje vänort bestämmer själv hur många deltagare man vill skicka på 
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vänortskonferensen. Vid vänortskonferensen som arrangerades i Hafnarfjördur på Island 2017 
skickade varje vänort delegationer på 5-10 personer.  

I linje med detta föreslås kommunstyrelsen besluta att kommunfullmäktiges ordförande och 
kommunstyrelsens presidium samt stadsdirektör representerar Uppsala kommun under 
vänortskonferensen 2019. Utöver detta beslutar stadsdirektör vilka tjänstepersoner som ska 
ingå i delegationen från Uppsala.  

Förutom de ovan nämnda åker åtta ungdomar och två ungdomsledare på vänortskonferensen 
inom ramen för ungdomsutbytet.  

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för varje deltagare uppskattas till 6 000 kronor. I denna summa ingår resa till och 
från Baerum samt boende under vänortskonferensen. Kostnaden ryms inom ramen för 
kommunstyrelsens anslag för vänortskontakter 2019. 

Kommunledningskontoret 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör  Utvecklingsdirektör 
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