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Vänortsdelegationens rapport från 2015
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Vänortsdelegationens rapport från 2015 anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet daterad den
15 juni 2016. Av skrivelsen framgår att Vänortsdelegationen har den 15 juni
2016 inkommit med sin verksamhetsrapport för år 2015.
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Kommunfullmäktige

Vänortsdelegationens rapport från 2015
Delegationen består av kommunfullmäktiges presidium; Ann-Sofie Wågström (S)
ordförande, Lars-Olov Lundkvist (M) 1e vice ordförande och Faisal Hassan (MP)
2e vice ordförande. Vänortssekreterare är Gudrun Nyqvist, Koordinator KS/KF.
Under året har delegationen haft två protokollförda sammanträden.
I början av året skickade Eskilstuna ett brev till vänorterna där Ann-Sofie
Wågström presenterades som ny ordförande i kommunfullmäktige.
Jyväskylä – vänort från år 1947
Jyväskyläs pojklag födda 2003 kom till Eskilstuna i början av mars. Laget deltog i
den traditionella Ishockey-cupen som de båda vänorterna spelat i 39 år i rad.
Eskilstuna kommun bjöd på information om Eskilstuna och lunch för deltagare och
ledare. Kommunfullmäktiges 1e vice ordförande, Lars-Olov Lundkvist, hälsade
välkommen.
Under våren avslutade borgmästare Markku Andersson sitt uppdrag. Han har varit
Jyväskyläs borgmästare under många år och haft ett gott samarbete med Eskilstuna.
Timo Koivisto, är Jyväskyläs nye borgmästare.
Esbjerg – vänort från år 1948
Eskilstuna skickade den 15 februari kondoleansbrev till borgmästare Johnny Sötrup
i Esbjerg och beklagade sorgen efter de människor som dödades i samband med det
fruktansvärda terroristdådet i Köpenhamn. – ”Våra tankar går till de omkomnas
familjer och anhöriga. Det som hände i Köpenhamn kunde lika gärna ha hänt hos
oss i Sverige. Ingen i vår del av världen är längre skyddad för sådana dåd och
därför måste vi gemensamt försvara det öppna samhället – ”. Brevet
undertecknades av Ann-Sofie Wågström, kommunfullmäktiges ordförande och
Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande.
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Erlangen – vänort från år 1961
Gratulationer skickades från Eskilstuna till Erlangen, då Dr. Hahlweg firade 80 år.
Dr. Hahlweg har betytt mycket för samarbetet mellan Eskilstuna och Erlangen.
En grupp från Eskilstuna Fotogrupp reste till Erlangen i juni. Syftet med resan var
att träffa medlemmar från Erlangens Fotoklubb och tillsammans arrangera en
fotoutställning. Utställningen visade bilder från de båda vänorterna. Vice
borgmästare Elisabeth Preuss invigde utställningen och hade ett officiellt
mottagande för Eskilstuna Fotogrupp i Rådhuset.
Usangi – vänort från 1987
Representanter från vänortsföreningen besökte vänorten. Syftet med resan var att
följa upp de gemensamma projekten: sjukhusköket, lekskolan, lekplatsen,
krukmakeriet och fadderbarnsverksamheten. Material (blodtrycksmätare och
stetoskop) överlämnades till sjukhuset.
Bridgeton – vänort från år 1989
I början av året besökte elever och lärare från Eskilstuna vänorten i USA. De följde
undervisningen på Bridgeton High School under några veckor. Under april kom
elever och lärare till Eskilstuna och följde undervisningen på St Eskils gymnasium.
Gruppen besökte även Stadshuset och fick en inblick i stadens historia och nuläge
av Ann-Sofie Wågström.
Nordiskt vänortsutbyte – Jyväskylä, Esbjerg, Stavanger, Eskilstuna
Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisations samordnade Eskilstunas del i det
traditionella utbytet mellan ungdomar som 2015 arrangerades i Jyväskylä och
fotboll, damer, stod på programmet. För Eskilstunas del blev inte resultat så bra,
det blev en sista placering av fyra men i matchen om tredje priset var det nära.
______
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