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Historik

Örebro kommun. Turistnämnden (ÖK:103)
Verksamhetstid och handlingar omfattar åren 1980 - 1982
En översyn av turistorganisationen gjordes 1978 av personalnämndens organisationsavdelning.
Bakgrunden till översynen var turistutredningens betänkande från 1974 "Turism och rekreation i
Sverige". Utredningen rekommenderade bl.a. att de kommunala turistorganen skulle ses över och
anpassas till dagens turism.
Sedan 1965 hade Örebro turistförening varit verksam. Den tillkom genom beslut i stadsfullmäktige och
drev bl.a. turistbyrån i Örebro. Beslut togs i stadsfullmäktige att inrätta en turistnämnd fr.o.m. 1980.
Reglemente för nämnden antogs vid samma tillfälle.
Nämndens ändamål skulle vara att främja turismen inom Örebro samt sprida kännedom om aktiviteter,
anläggningar m.m. inom kommunen.
Nämnden skulle:
- verka för ett välordnat turistväsende i kommunen
- genom utgivande av trycksaker och annat informationsmaterial sprida kännedom om kommunen, dess
natur, kultur och sevärdheter, samt dess näringsliv, handel, konsthantverk och hemslöjd
- tillgodose såväl turisternas som kommunens intresse i fråga om turistverksamheten genom guidning,
visning och genomförande av program för besökare och kommuninvånare
- svara för viss kommunal information i samråd med kommunens informationsavdelning
- sprida information om kommunens fritids- och kulturutbud
- svara för kommunens kongresstjänst
Turistnämnden tog över ansvaret för turistbyråns verksamhet.
I samband med kommundelsnämndernas införande årsskiftet 1982/83 sammanslogs turistnämnden med
fritidsnämnden och reglemente antogs i december 1982 för den nya fritids- och turistnämnden.
Historik skriven av Stefan Nilsson 2007
Källor:
Kommunfullmäktiges protokoll 1979-06-27 § 8, nr 113, 1982-12-15 § 6 nr 189
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1980--1982

1980--1982

Arkiv
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Serierubrik

Seriesignum

Protokoll

A1

Serieanmärkning

Serien är inbunden och i arkivkartong.
Volymnummer

1

Tid

Anmärkning

1980-1982

- Nämndprotokoll
- AU-protokoll
- Minnesanteckningar från Finska kulturveckan 1981
- Protokoll från Nordisk turistvecka 1982
Häri även:
Serie F1 Ämnesordnade handlingar
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Serierubrik

Seriesignum
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F1

Serieanmärkning

Volymnummer

-
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Anmärkning

1980-1982

Örebro Stadsarkiv

- Lista över turistnämndens ledamöter 1982
- Kopior av sammanträdesprotokoll från Kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige angående turistverksamhet 1980 och 1982
Ingår i A1:1.

