ICLD ansökan om kommunala partnerskap
Ansökningsomgång 2019-02
2019-0027 Lycksele– Homa Bay County, Kenya
Homa Bay County kommer tillsammans med Lycksele kommun utarbeta en allsidig plan för integrerad avfallsoch vattenhantering.
Kontaktperson: Elin Larsson elin.larsson@lycksele.se +46 761 267 778

2019-0028 Umeå– Chanba Eco District of Xi’an, Kina. Parterna har samarbetat i över tio år.
Umeå kommer tillsammans med Chanba Eco District of Xi’an arbeta med medborgares delaktighet i klimat och
stadsutveckling i ett projekt som särskilt knyter an till hållbar energi, hållbara städer samt klimat – mål 7, 11,13
i Agenda 2030.
Kontaktperson: Erik Eklund erik.eklund@umea.se +46 70-237 53 63

2019-0025 Mariestad – Kamyanets-Podilskiy, Ukraina – Ukmergé, Litauen
Mariestad kommer tillsammans med Kamyanets-Podilskiy i Ukraina och Ukmergé i Litauen utveckla strategiska
planeringsverktyg för uppfyllandet av Agenda2030 mål 11 med inriktning på hållbara energilösningar i
respektive kommun.
Kontaktperson: Kristofer Svensson kristofer.svensson@mariestad.se +46 73-2323128
2019-0031 Region Östergötland - Uasin Gishu County, Kenya
Region Östergötland är nya inom programmet och vill tillsammans med Uasin Gishu arbeta med hållbar och
jämlik hälsa och ta fram en projektplan kring hur organisatorisk kapacitet i vården ska stärkas, med fokus på
cancersjukdomar i Sverige och Kenya.
Kontaktperson: Peter Berggren peter.berggren@regionostergotland.se +46702–486281

2019-0032 Karlstad – Makueni County, Kenya
Tillsammans vill parterna lära av varandra för att hitta vägar för att bryta normtypiska val i förhållande till
studier och val av arbete.
Kontaktperson: Henrik Fröling henrik.froling@karlstad.se +46 705 298 287

2019-0036 Öckerö - Homa Bay County, Mfangano Island municipality (Kenya)
Parterna vill samarbeta för att öka den lokala demokratin och för att säkerställa barn och ungas rätt till
delaktighet samt öka kunskapen och se över implementering av barnkonventionen.
Kontaktperson: Malin Fogelström malin.fogelstrom@ockero.se +46737749305

2019-0029 Ekerö – Cape Agulhas (Sydafrika)
Parterna vill tillsammans undersöka förutsättningarna för att utveckla dialog och samverkan mellan
civilsamhället och deras respektive kommuner.
Kontaktperson: Riccard Slettengren Badiali riccard.slettengren@ekero.se +46 812 457 065

2019-0033 Kristinehamn – Lugazi (Uganda)
Parterna är nya inom programmet och vill undersöka möjligheterna att utarbeta ett samarbete kring
jämställdhet och/eller ungdomsinflytande.
Kontaktperson: Susanna Göransdotter susanna.goransdotter@kristinehamn.se +4672–7077353

2019-0034 Ronneby – Nansana (Uganda)
Partnerna är nya inom programmet och ämnar undersöka frågor inom huvudområdet jämlikhet/rättvis och
inkluderande behandling.
Kontaktperson: Jannike Jonasson jannike.jonasson@ronneby.se +46 721 729 602

2019-0022 Älmhult – JB Marks (Sydafrika)
Parterna vill genom sin utveckling/breddningfas undersöka möjligheterna att utveckla ett projekt med fokus på
frågor om integration av personer med psykiska hälsoproblem och funktionshinder i samhället.
Kontaktperson: Annika Ström annika@idvxo.se +46 70-206 38 26

2019-0037 Piteå -An Giang (Vietnam)
Parterna har samarbetat sedan 2010 i olika hållbarhetsprojekt. I deras utveckling/breddningsfas vill parterna
jobba med kommunernas kapacitet att involvera unga i arbetet mot klimatförändringar
Kontaktperson: Bo Wiberg bo.wiberg@pitea.se +46 911 697 804

