
 

 

 

 

 

Regler för vänortsverksamhet 

Antagna av kommunfullmäktige den 20 november 1989, § 97 

Ändrade enligt kommunstyrelsen den 6 september 2006, § 96 

1 Vänorter 

I vänortsutbytet ingår Frederikssund i Danmark, Sibbo i Finland och 
Aurskog- Holand i Norge. 

2 Officiella delegationer 

Utbytet för officiella delegationer från de fyra kommunerna sker varje 
jämnt årtal vilket innebär att Kumla står som värd vart åttonde år. 

Då Kumla gästar vänortskommunerna bör delegationen vara blandad, det 
vill säga någon tjänsteman bör vara med. Delegationen bör bestå av tre 
personer jämte make/maka. Vidare bör föreningen Norden erbjudas att på 
kommunens bekostnad deltaga med en representant jämte make/maka. 

Då vänortskommunerna gästar Kumla svarar Kumla kommun för 
uppehället för en delegation om tre personer jämte make/maka från de 
gästande orterna. Om flera personer medföljer eller om föreningen Norden 
eller annan organisation, som deltar i vänortsutbytet, samtidigt har enstaka 
gäster, deltar dessa i gemensamma arrangemang, t ex studiebesök, 
välkomstsamkväm och liknande arrangemang. 

3 Föreningsbesök 

Organisationer, som engagerar sig i vänortsutbytet med Sibbo, 
Frederikssund och Aurskog-Holand, kan efter särskild prövning erhålla 
visst bidrag därtill enligt följande villkor: 



a Motsvarande organisation skall finnas i vänorten, det vill säga 
organisation som bedriver verksamhet av samma karaktär. Om flera 
föreningar av samma slag finns bör resan samordnas mellan samtliga 
dessa. 

b Bidrag kan – efter prövning – ges till resekostnad med 500 kronor per 
deltagare vid besök i vänorten, sammanlagt dock högst  6 000 kronor. 
För personer med funktionshinder som medför extra kostnader kan 
extra bidrag ges med 500 kronor per person. Det extra bidraget ges 
utöver ramen på 6 000 kronor. 

c Organisation, som erhållit bidrag enligt punkt b, är skyldig åtaga sig 
arrangemanget av återbesök från vänorten. Till detta erhålles – efter 
prövning – bidrag med 500 kronor per gäst, sammanlagt dock högst 6 
000 kronor. För personer med funktionshinder som medför extra 
kostnader kan extra bidrag ges med 500 kronor per person. Det extra 
bidraget ges utöver ramen på 6 000 kronor. Besöken kan givetvis ske i 
omvänd ordning.  

d Besök och återbesök skall ej ske samma år. 

e I det fall föreningar reser till en vänort med mindre lag för idrott (5-15 
personer) bör det övervägas om inte två föreningar kan samordna sina 
besök. 

f Meddelande om att bidrag kan sökas utsändes i början av året samtidigt 
som meddelande beträffande ansökan om verksamhetsbidrag m.m. 
utsändes. 

g Ansökan om bidrag skall göras innan utbyte genomföres och ställas till 
kommundirektören. 

h Efter resans slut företes kvitterad räkning på resekostnaden med uppgift 
om antalet resande. Vid besök från en vänort skall uppgift om antalet 
gäster redovisas. 

i För varje år är till föreningarnas vänortsutbyte upptaget ett begränsat 
belopp, vilket medför att en och samma förening inte kan påräkna att 
erhålla bidrag varje år.  Kommundirektören skall pröva ansökningarna 
med hänsyn till att vänortsutbytet får största möjliga bredd. 

j Då Kumlaförening är värd för en förening från en vänort skall 
kommunala lokaler upplåtas kostnadsfritt. 

k När förening från en vänort gästar Kumla skall kommunen ombesörja 
flaggning och utdelning av material om Kumla. Vidare bör någon 
ledande förtroendevald medverka under någon del av besöket. 



l Om någon förening begär detta skall kommunal representant – efter 
prövning av kommundirektören– kunna medfölja till vänorten och 
kommunen skall i sådant fall erlägga kostnaden för denne. 

4 Skolklassutbyte 

För utbyte av skolklasser mellan Sibbo, Frederikssund, Aurskog-Holand 
och Kumla ansvarar barn- och utbildningsnämnden, som bör kunna ge 
anslag till resekostnader för någon klass varje år. För besökande skolklass 
från vänorterna bör gälla att måltider skall kunna intagas vid 
skolbespisningen och bostad ordnas hos elevernas familjer. Kommunen bör 
utöva viss representation vid något tillfälle. 

5 Övrigt 

Vid enstaka besök av personer från vänorterna, t ex pressmän, företagare 
och turisttjänstemän får bedömas från fall till fall vilken gästfrihet som bör 
utövas. Kommundirektören avgör då hur detta skall ske. 

   

  

 
 
 

 

 


