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Med vänlig hälsning/Best regards 
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Kommunstyrelseförvaltningen/Municipal Administration 
Telefon/Phone: 0225-341 72 

www.hedemora.se  
Box 201, 776 28 Hedemora | Telefon: 0225-340 00 
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enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida 
www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens servicecenter tel. 0225-340 00. 
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Förnyelse av vänortssamarbete med Bauska Municipality 
Government i Lettland. 

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 

Nuvarande vänortsavtal är tecknat med Bauska Local Municipality i Lettland 2009-07-

25. Det finns dokumenterat samarbete med Bauska sedan år 1991. År 2021 genomfördes 

en kommunreform i Lettland som innebar att Bauska Local Municipality, Lecava Local 

Municipality, Rundäle Local Municipality och Vecumniekii Local Municipality numera 

ingår i Bauska Municipality Government i Lettland. 

 

Med anledning härav har Bauska Municipality Government i Lettland inkommit med ett 

förslag till förnyelse av avtal om vänortssamarbete och bjudit in representanter från 

Hedemora kommun att närvara vid Bauska Golden Oak festival den 13 maj 2023. 

Undertecknande av förnyat vänortsavtal ska genomföras av parterna i samband med 

festivalen. 

 

Sedan år 1991 har ett flertal olika utbyten och samarbeten genomförts. Exempelvis har 

det genomförts:  

• olika kulturutbyten där kulturutövare från Bauska besökt Hedemora och vice 

versa, 

• ett antal olika skolutbyten och samarbeten mellan elever och lärare i Hedemora 

kommun och Bauska. Elever och lärare från Stureskolan och Martin Koch-

gymnasiet har deltagit och besökt skolor i Bauska och elever och lärare från 

Bauska har besökt Hedemora. Rapporter från skolutbytena visar att de varit 

berikande både för elever och lärare. Ur rapport kan man läsa att lärare märkte att 

eleverna växte och utvecklade sin engelska under de få dagarna som de besökte 

Bauska,  

• studiebesök i Bauska av representanter från Hedemora kommun inom det sociala 

området, 

• hjälpresor genomförda av föreningar i Hedemora kommun. 

 

Bauska Local Municipality föreslår att samarbete och erfarenhetsutbyten ska ske inom 

följande områden: 
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• development of education, culture, art and sport; 

• support programmes for children and youth; 

• ecology and rational use of natural resources; 

• acceptance of good practices by local administrations; 

• development of tourism; 

• implementation of joint support programmes; 

• development of business environment; 

• social field. 

 

Se utkast till avtal, bilaga 1. 

Efter samtal med tjänstepersoner och politiker inom Hedemora kommun föreslås en 

förnyelse av vänortssamarbetet med Bauska Local Municipality enligt bifogat utkast till 

vänortsavtal, se bilaga 2. 

Beslutsunderlag 

Inbjudan från Bauska Municipality Government i Lettland daterad den 2 februari 2023 

Förslag till förnyelse av vänortsavtal från Bauska Municipality Government den 20 

februari 2023. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 februari 2023 § 30 

Kommunstyrelsen den 14 mars 2023 § 40 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

att kommunfullmäktige i första hand godkänner presenterat förslag till förnyelse av 

vänortsavtal med Bauska Municipality Government som framtagits av kommunen, bilaga 

2, under förutsättning att Bauska Municipality Government godkänner detsamma. Skulle 

motparten inte godkänna förslaget, godkänner kommunfullmäktige även motpartens 

förslag, bilaga 1.  

att kommunfullmäktige befullmäktigar kommunfullmäktiges ordförande att få besluta 

om mindre justeringar i vänortsavtalet som parterna kommer överens om inför 

avtalstecknandet den 13 maj 2023. 

att kommunfullmäktiges ordförande får i uppdrag att för Hedemora kommuns räkning 

underteckna förnyat vänortsavtal. 
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AGREEMENT  

ON TWINNING AND COOPERATION BETWEEN BAUSKA MUNICIPALITY 

GOVERNMENT (REPUBLIC OF LATVIA) AND HEDEMORA MUNICIPALITY 

(KINGDOM OF SWEDEN) 

13th of May, 2023 

Bauska, Latvia 

1. Mellan Bauska Municipality Government, Latvia, nedan kallad Bauska, och Hedemora 

kommun, Sweden, nedan kallad Hedemora, tillsammans kallade Parterna, har med bakgrund 

av det nuvarande multi-country twinning agreement daterat 2009-07-25 mellan Bauska 

Local Municipality, (Republic of Latvia) och Hedemora kommun (Kingdom of Sweden), 

kommunreformen i Lettland år 2021, där Bauska Municipality Government tagit över 

egendomsrättsliga och finansiella rättigheter och skyldigheter från Bauska Local 

Municipality, Lecava Local Municipality, Rundäle Local Municipality and Vecumniekii 

Local Municipality, och gemensam partsvilja om ett fortsatt vänortssamarbete följande avtal 

träffats. Detta avtal ersätter tidigare vänortsavtal enligt ovan. 

 

2. Huvudsyftena med internationella vänortssamarbeten är att stärka ömsesidiga relationer 

mellan nationer, regioner och kommuner och bidra till produktiva, multilaterala och 

tillväxtskapande utvecklingssamarbeten mellan lokala samhällen. 

 

3. I arbetet med att skapa tillväxt och utveckling i Parternas lokalsamhällen åtar sig Parterna att 

främja, utveckla och stärka ömsesidiga fördelaktiga samarbeten, underlätta 

erfarenhetsutbyten och best-practice samt genomföra gemensamma stödprogram inom 

följande områden: 

 

3.1 utbildning, kultur, konst och sport; 

3.2 klimatet, hållbart användande av naturresurser och energieffektivisering; 

3.3 turism och näringslivsutveckling; 

3.4 hållbar social utveckling; 

3.5 utbytesprogram för barn och ungdomar; 

3.6 digitalisering; 

3.7 ledarskapsutveckling; 

3.8 förvaltningsadministration. 

Vänortssamarbetet är baserat på demokratisk grund och syftar till att bygga närmare 

kontakter och vänskap mellan invånarna och företag i respektive vänortskommuner samt 

skapa ömsesidig förståelse för varandras kulturer. Särskild vikt läggs vid kontakterna mellan 

föreningar. Barn och ungdomar prioriteras. 

Syftet med vänortsavtalet realiseras genom 

• ömsesidigt informationsutbyte 
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• förmedlande och koordination av kontakter 

• aktiviteter och samvaro 

mellan privatpersoner, föreningar, skolor, yrkesliv, näringsliv, politiker och kommunala 

tjänstepersoner i vänortskommunerna. 

Samarbeten kan ske mellan olika parter i vänortskommunerna utan kommunal medverkan. 

 

4. Parterna är överens om att vidta nödvändiga åtgärder för genomförandet av överenskomna 

aktiviteter som Parterna ingått avtal om och ansvarar för inom ramen för samarbetet. 

Parterna åtar sig att för varje enskild aktivitet undersöka möjligheten till att erhålla medel 

från Sverige – Lettland samarbeten, nordiskt-baltiska samarbeten och EU för genomförandet 

aktiviteten. 

 

5. Kostnader som uppstår inom ramen för gemensamma aktiviteter såsom samarbetsprojekt, 

stödprogram, utbytesprogram, erfarenhets- och best-practiceutbyten ska finansieras genom 

det specifika avtal mellan berörda parter som ska ingås inför för varje specifik aktivitet som 

baseras på detta avtal. 

 

6. Avtalet träder i kraft vid undertecknandet 2023-05-13. 

 

7. Avtalet gäller tillsvidare. Vänortsavtalet kan modifieras efter ömsesidigt godkännande 

mellan Parterna och sådana förändringar ska vara skriftliga och ratificeras av båda Parter. 

  

8. Part har rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid. Uppsägning ska ske 

skriftligen.  

 

Skulle detta vänortsavtal sägas upp, ska av Parterna ingångna specifika avtal äga giltighet 

intill respektive avtal har slutförts alternativt avslutats i förtid i enlighet med det specifika 

avtalet. 

 

9. Oenighet mellan parterna som uppstår som ett resultat av tolkning och tillämpning av detta 

avtal ska lösas genom förhandling mellan Parterna. Det ankommer på Parterna att genom 

tydlig kommunikation och god vilja lösa problemställningar för att undvika tvister. 

 

10. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, på lettiska och respektive svenska, 

varav parterna tagit var sitt. Alla exemplar har samma rättskraft. 

 

För Bauska Municipality Government                    För Hedemora kommun 

 

Aivars Okmanis   Jan Bergqvist 

Chairman of Bauska Municipality Council Chariman of Hedemora Municipality Council 


