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§ 60
Vänortsdelegationens rapport för 2018
(KSKF/2018:334)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Vänortsdelegationens rapport för 2018 anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
19 februari 2019. Av skrivelsen framgår bland annat att vänortsdelegationen den
19 februari 2019 har inkommit med sin verksamhetsrapport för år 2018.

Yrkande
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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Vänortsdelgationens rapport för 2018
Vänortsdelegationen består av kommunfullmäktiges presidium: Ann-Sofie
Wågström (S) ordförande, Lars-Olof Lundkvist (M) 1:e vice ordförande och Niklas
Frykman(L) 2:e vice ordförande. Faisal Hassan (MP) var 2:e vice ordförande fram
till den 25 oktober, 2018, och var därmed ledamot i vänortsdelegationen.
Vänortssekreterare är Maria Tell, koordinator KS/KF. Vänortsdelegationen har
normalt sett ett sammanträde (protokollfört) per år.
Jyväskylä – vänort från år 1947
Jyväskyläs pojklag kom till Eskilstuna i mars för att delta i den traditionella
ishockey-cupen där de båda vänorterna deltagit i över 40 år. Eskilstuna kommun,
som representerades av Lars-Olof Lundkvist (M) tog emot gästerna och bjöd på
lunchbuffé och information om Eskilstuna. Lars-Olof Lundkvist höll sen ett
välkomsttal vid själva cupen.
Usangi (Tanzania) – vänort från 1987
En resa till Usangi genomfördes av vänortsföreningen Eskilstuna-Usangi, hösten
2018. Syftet med resan var bland annat att följa upp fadderverksamhetens resultat,
se hur det gått för de barn vänortsföreningen stöttat och träffa de styrande i den
närliggande staden Mwanga .
Bridgeton – vänort från år 1989
10 april fick Eskilstuna besök av elever och lärare från vänorten Bridgeton, USA.
Innan dess hade Eskilstuna-elever följt undervisningen på Bridgeton High School
under en period. Gruppen besökte även stadshuset, där ordförande Ann-Sofie
Wågström (S) och Faisal Hassan (MP) för Vänortsdelegationen, tog emot dem och
berättade om Eskilstunas historia och nuläget.
Nordiskt vänortsutbyte – Jyväskylä, Esbjerg, Stavanger,
Eskilstuna
Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation besökte i samverkan med Eskilstuna
kommun Esbjerg, där Stavanger och Jyväskylä också deltog. Temat var
mångkamp.
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Arrangemanget ägde rum mellan den 28 juni och 2 juli.
Erlangen – vänort från 1961
I juni besökte ett Jugger-lag från Erlangen Sverige, för att delta i en Jugger-cup i
Bergslagen. En av dagarna besökte laget Eskilstuna och stadshuset, där Faisal
Hassan (MP) tog emot, och presenterade Eskilstuna.
Under året har också vänortssekreteraren och Erlangens motsvarighet haft flertalet
kontakter för utbyte av information och underlag till projekt och liknande.
Nordisk Vänortsträff 2018
7-9 maj var Eskilstuna värd för den Nordiska vänortsträffen, som arrangeras vart
annat år. Det är en träff som görs ihop med vänorterna Esbjerg, Fjardabyggd,
Jyväskylä och Stavanger. Denna gång kunde dock inte Stavanger delta.
Vänortsträffen inleddes med en middag på kvällen 7 maj. 8 maj genomfördes en
heldagstur med buss, med olika studiebesök i Eskilstuna och Torshälla. Mötet
avrundades på kvällen 8 maj, med en middag på Munktellmuseet. Deltagarna åkte
hemåt morgonen 9 maj.
Nästa nordiska vänortsträff ska äga rum i Fjardabyggd (Island), våren 2020.

Eskilstuna – den stolta Fristaden

