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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2018-05-29 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

 Kommunledningskontoret 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 
  

Plats och tid: 
 

Näset, kommunhuset, kl. 8.30-8.35 

Beslutande: Irja Gustavsson (S), ordförande 
Linda Svahn (S) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Per Söderlund (SD) 
Daniel Andersson (S) 
Anniette Lindvall (M) 
Bengt Storbacka (S) 
Jonas Bernström (S) 
Jonas Kleber (C), vice ordförande 
Ingrid Åberg (KD) 
Susanne Karlsson (C) 
Bengt Evertsson (MP) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

John Omoomian (S) Kristine Andersson (S) 
Margareta Ahlm (S) för Vakant (SD) 
Christina Pettersson (C) för Vakant (C) 
 

Övriga deltagare: Helena Randefelt, kommunsekreterare 
Christer Lenke, kommundirektör 
Gunilla Sandgren, ekonomichef 
 

Utses att justera Daniel Andersson (S) 
Justeringens plats 
och tid: 

Tisdag den 29 maj 2018, Utsikten, Lindesberg arena 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________ 
Helena Randefelt 

 
Paragraf 

 
72  

 
Ordförande 

 
_____________________________________________________ 
Irja Gustavsson 

 
Justerare 

 
_____________________________________________________
Daniel Andersson 
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Ärendeförteckning 

 
§72/18 Instruktion till ombuden i Tursam i Bergslagen ekonomisk 

förening 
  
  

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (4)  
 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen  
 

2018-05-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §72/18   Dnr: KS 2017/160 
 
Instruktion till ombuden i Tursam i Bergslagen 
ekonomisk förening 
 
Beslut 
 
Stämman föreslås att ge styrelsen följande uppdrag: 
 
Att genomföra revidering av stadgarna hösten 2018 för beslut i 
respektive medlemskommun i december 2018.  
 
Att utifrån nya stadgar föreslå att organisation och ansvarsdelning 
förtydligas och att ändamål och verksamhet anpassas till en 
strategisk utveckling i regionen samt att stadgarna säkerställs 
juridiskt. I samband med revidering ska också förslag till 
finansiering av den ekonomiska föreningens verksamhet lämnas. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nuvarande stadgar antogs 2010, behöver revideras i sin helhet och 
specifikt avseende ändamål, verksamhet, formell organisation och 
finansiering. Stadgarna ändrades inte i samband med byte av 
styrelseledamöter från politiker till tjänstemän 2016. Stadgarna 
reglerar idag inte heller hur ordförandeskapets rotation ska 
formaliseras och alternera mellan kommunerna. 
 
En utvärdering av Destination Bergslagen genomfördes 2016-2017 
med efterföljande förslag till utveckling av verksamheten. Resultatet 
av utvärderingen behöver beaktas vid en revidering av stadgarna. 
 
Ansvar, uppdrag och organisation och arbetssätt behöver anpassas 
inför framtiden. Turism och besöksnäring ser idag helt annorlunda ut 
än då Tursam bildades. Juridisk kompetens behöver anlitas för 
säkerställande av alla formaliteter i utformningen av nya stadgar. 

 
Förslag till beslut 

 
Stämman föreslås att ge styrelsen följande uppdrag: 
 
Att genomföra revidering av stadgarna hösten 2018 för beslut i 
respektive medlemskommun i december 2018.  
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Att utifrån nya stadgar föreslå att organisation och ansvarsdelning 
förtydligas och att ändamål och verksamhet anpassas till en 
strategisk utveckling i regionen samt att stadgarna säkerställs 
juridiskt. I samband med revidering ska också förslag till 
finansiering av den ekonomiska föreningens verksamhet lämnas. 

 
 

_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Stämombud 
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