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Svar på motion om Turistbyrån 

INLEDNING 

Dnr 2014/ 69 

Andreas Weiborn (M) inkom den 26 november 2013 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att kommunstyrelsens förvaltning ska utreda framtida 
lokalisering för Turistbyrån, framtida huvudman samt framtida former för 
turistbyråverksamhet 

Beredning 
Bilaga KS 2014/60/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2014/60/2, yttrande från Företagarcentrum 
Bilaga KS 2014/60/3, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, medborgar
kontoret 
Bilaga KS 2014/60/4, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-03-04, § 48 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
gn, avseende motionens att-satser ett och två om framtida lokalisering och 
huvudman för turistbyrån, avslå motionen, samt 
gn, avseende motionens att-sats tre om utredning av framtida former för 
turistbyråverksamheten, anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

gn, avseende motionens att-sats ett och två om framtida lokalisering och huvudman 
för turistbyrån, avslå motionen, samt 

gn, avseende motionens att-sats tre om utredning av framtida former för 
turistbyråverksamheten, anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

t!}/ 
Utdragsbestyrkande 
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SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
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Svar på motion om turistbyrån 

Andreas Weiborn (M) inkom den 26 november 2013 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att kommunstyrelsens förvaltning ska utreda framtida 
lukaiisering för turistbyrån, framtida huvudman sarnt framiida fonner för 
turistbyråverksamhet 

Motionären skriver att enligt det nya avtalet mellan Sala kommun och 
Företagarcentrum ska Företagarcentrum aktivt arbeta för att utveckla befintliga 
företag inom turismverksamnäringen samt ge stöd och rådgivning till personer som 
tänke1 :::.tan:a nya turisinföretc:115. 

Motionären framhåller att det pågår ett arbete med att skapa ett resecentrum vid 
stationsområdet och det finns en idestudie om att utveckla st!ltionsomrädE't ur ett 
järnvägsperspektiv. Lokalerna som stationen erbjuder ligger bra till ur ett 
besöksperspektiv och bör därtör vara lämpliga tör turismverksamhet Sala kommun 
äger idag dessa lokaler. Turistnäringsfrågor och turistbyråverksamhet är två 
områden som ligger varandra nära och framtida frågor som lokalisering, huvudman 
och former bör därför utredas. 

Medborgarkontorets intormationsenhet och Företagarcentrum har yttrat sig över 
motionen. 

Under iiOVembcr-december 2013 har turlstbyråos o..::h kominunreceptionens lokaler 
genomgått en orobyggnation och renovering. Den offentliga ytan för besöksnäringen 
har utökats. Ytan för besöksmottagning är större och öppnare än tidigare och gör 
det lättare att renodla medborgar- och turisminformation. För besökarna blir det en 
rymligare yta, tydligare innehåll och sammantaget bättre möjligheter för 
information, service och ett ökat innehalL 

Sala turistbyrå och medborgarkontor har ett centralt läge invid Stora torget och 
kompletterar centrumhandel med service, information och Salasouvenirer. 
Att kombinera turistbyrå, medborgarkontor och reception är kostnadseffektivt. 
Att driva turistbyrå är allmännyttigt, möjligheterna att driva turistbyrå i egen regi är 
tufft om intäkterna ska bära kostnaderna. 

Sammanlagt servar det kombinerade medborgarkontoret och turistbyrån varje år 
omkring 16 000 besökare där ca 30 %avser turismfrågor och ca 70 % 
medborgarservice och kommunbesök Under en period på tre månader per år är det 
lflångd turismilesök lili turistbyrån. Ti<len däru töver är antalet turismbesökare 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 



Kommunstyrelsens förvaltning 

väldigt få medan andelen kommunbesök och besökare som söker medborgarservice 
hög. Kombinationen är effektivt både personellt och ekonomiskt. 

I branschorganisation Visitas auktorisationsavtal för grön/vit skyltning av 
turistbyrå finns krav som ska följas. Turistbyrån uppfyller de flesta kraven i 
auktorisationsavtalet 

Tillgängligheten är ett område som kan förbättras. Det är idag svårt att med bil nå 
turistbyrån bara för att hämta upplysningar eller exempelvis kartor. Lokaliseringen 
av turistbyrån ger ingen pClrkering i direkt närhet. 

Skyltningen till turistbyrån är under förändring. Med den nya föreslagna skyltningen 
kan man parkera på Fredstorget och få en hänvisning att gåendes ta sig till 
turistbyrån. Detta är en förbättring från nuvarande skyltning som hänvisar in på 
Rådhusgatan. Kommer det en husbil eller husvagnsekipage den vägen blir det svårt 
att pari<era för art ta sig tiii turistbyrån med vi å pari<ering på Fredstorget är tierta 
inget problem. 

Sala kommun har under förra året 2013 (t.o.m. november) ökat antalet gästnätter 
med 38 %. Företagarcentrum menar att detta visar på att besöksnäringen är en 
näring att räkna med. Lokaliseringen av turistbyrån är således en mycket viktig 
ffåga anser Företdgarcentrum. 

Min bedömning är att turistbyråns nuvarande läge och hm.~udmannaskap inte är 
aktuellt ändra på. Turistbyrån ligger CPiltraJt i Sal<1 och kommnnens huvudmaPskap 
ändamålsenligt. Viss turistinformation sker i Sala Silvergruva men även av andra 
aktörer som Sätra Hälsobrunn och privata näringsidkare inom turistnäringen. 
centralt Det är positivt och ökad samverkan kan säkert åstadkommas. Däremot bör 
turistbyråfilial övervägas i samband med iordningsställande av resecentrum vid 
järnvägsstationen under 2014-2015 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kuil11Ylunsty.-dst:n hemställer att konHUUiJfullmäktige teslui.ar 

att avslå motionens att-sats ett och två 

att anse den tredje att-satsen besvarad. 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 
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Svar på motion angående Turistbyråverksamhet. 
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Sala Turistbyrå genomgår en förändring i och med den ombyggnad som gjorts för att få ett 

fungerande Medborgarkontor. Med denna förändring kan man ställa sig frågan om 

verksamheten svarar upp mot det krav som finns i auktorisationsavtalet med Visita. 

(branschorganisation) 

Utdrag ur auktorisationsavtal för grön/vit skyltning: 

"För att turistbyrå ska kunna auktoriseras krävs att den verksamhet som bedrivs i 
turistbyråns besöks/oka!/ på turistbyråns besöksyta huvudsakligen består av 
turistbyråverksamhet som den framgår av detta avtal och av auktorisationens villkor." 

Turistbyrån uppfyller de flesta krav som finns i auktorisationsavtalet. 

Tillgängligheten kan dock ifrågasättas. 

Idag är skyltningen undermålig. Detta är dock under förändring vid tekniska förvaltningen. 

Att med bil nå turistbyrån för att hämta upplysningar eller exempelvis kartor är i dagsläget 

ett problem. Lokaliseringen av turistbyrån medger inte någon parkering i direkt närhet. Att 

komma med bil för att snabbt besöka turistbyrån är idag inte möjligt. 

Med den nya skyltning som föreslagits kommer man att parkera på Fredstorget och får då en 

hänvisning att gåendes ta sig till turistbyrån. Detta är en förbättring från nuvarande skyltning 

som hänvisar in på Rådhusgatan. Kommer det en husbil eller ett husvagnsekipage den vägen 

är det svårt att parkera där för att ta sig till Turistbyrån. Vid Fredstorget finns inte denna 

problematik. 

Vi har under 2013 ökat våra gästnätter i Sala kommun med 38% till och med november 2013, 

vilket säger att vår besöksnäring är en näring att räkna med. Detta borde ge vid handen att 

samtliga inom vår kommun ska verka för att hitta möjligheterna för våra inkommande 

besökare att lätt komma i kontakt med vår Turistbyrå. 



Lokaliseringen av Turistbyrån är således en mycket viktig fråga. En lämplig placering skulle 

kunna vara i anslutning till det resecentrum som finns med i "Plan för Sala stad" . 

Framtiden kan se ut på ett helt annat sätt då det gäller information till våra besökare. 

Ett sätt är att skapa fler informationsplatser med bemanning eller en dator för att söka 

information. 

l Västerfärnebo finns ex ett Besökscentrum inrymt i Bygdecentret vilket fungerar bra. 

Det skulle även vara möjligt att på ex hotellen, vid Sala Silvergruva och Sala Torg placera 

informationsdatorer. 

Skulle detta vara lösningen för besöksnäringen i Sala är en placering vid ett kommande 

Resecentrum en naturlig punkt. 

Avslutningsvis delar FtgC motionärens yrkande i att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning 

att utreda frågan om lokalisering, huvdman och form i samarbete med Företagarcentrum 

beroende på att turismstrategen finns placerad på FtgC. 

i ~ '"':~~ '---
U icaÅker 

Näri~gslivschef Företagarcentrum i Sala ek förening 
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YTTRANDE 

Motion om turistbyrån 
Turistbyrån kombineras meå medborgarkontoret och kommunhusets reception, 
tidigare under samlingsnamnet "Information Sala". Under november-december 
2013 har lokalerna genomgått en orobyggnation och renovering där den offentliga 
ytan för besöksmottaning har utökats. Ytan för besöksmottagning är således större 
och öppnare än tidigare och den större ytan gör det lättare att renodla medborgar
och turismiufonnationen. För besökarna blir det en rymiigare yta, tyuligare innehåli 
och sammantaget bättre möjligheter till information, service och ett ökat innehåll. 

Sala turistbyrå ska inte flytta till nya lokaler i Rädhuset utan turistbyrån kommer att 
rymmas i samma men numera rymligare lokaler som tidigare med adressen Stora 
torget 1. Den auktoriserade turistbyrån kommer att vara lika framträdande som 
innan om byggnationen där bland annat den gröna fasadskylten med "Tourist 
information" finns kvar. 

Sala turistbyrå och medborgarkontor har ett centralt läge invid Stora torget och 
kompletterar centrumhandeln med service, information och Salasouvenirer. Därtiil 
bidrar turistbyrån och medborgarkontoret till att skapa en levande butiksinramning 
runt torget och har en närhet till handel, banker och restauranger. Tillgängligheten 
är god och parkeringar samt bussförbindelser finns i nära anslutning liksom för 
övrig centrumhandeL Turistbyrån finns vid Salas handelsstråk där besökarna och 
medborgarna vistas. 

Att kombinera turistbyrå, medborgarkontor och reception är kostnadseffektivt. 
Samma medarbetare hanterar servicen oavsett om området för frågan är turism 
eller medborgarservice. Att driva turistbyrå är allmännyttigt, möjligheterna att driva 
en renodlad turistbyrå i egen regi är tuffa om avsikten är att intäkterna ska bära 
kostnaderna. Sammantaget servar det kombinerade medborgarkontoret och 
turistbyrån varje år ca 16 000 besökare där ca 30% avser turismfrågor och 70% 
avser medborgarser'.rice och kommunbesök Under en period på ca 3 månaderna per 
kalenderår är det många turismbesök till turistbyrån, tiden därutöver är antalet 
turismbesökare väldigt få medan andelen kommunbesök och besökare som söker 
medborgarservice är hög. En kombination ;:~v service ger synergier och är effektivt 
både personellt och ekonomiskt samt även när det gäller att nyttja teknisk 
utrustning och inventarier. 

Informationsenheten 
Christofer Berg 
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Motion om turistbyrån 

Under juli 2012 öppnande Salas medborgarkontor. Fram tills nu har verksamheten 
etablerats i de lokaler där turistbyrån tidigare låg. Nu kommer turistbyrån att till 

förmån för medborgarkontoret få flytta till andra lokaler i rådhuset och inte ha 
samma framträdande roll. 

Totalt så omsätter Turismen i Sverige idag 264 miljarder kronor enligt Rese- och 

turismnäringen i Sverige. Enligt det nya avtalet mellan Sala Kommun och 
Företagarcentrum så skall Företagarcentrum arbeta aktivt för att utveckla befintliga 

företag inom turismnäringen samt ge stöd och rådgivning till personer som tänker 
starta nya turismföretag. 

Det pågår ett arbete med att skapa ett resecentrum vid stationsområdet och det 

finns en idestudie om att utveckla stationsområdet ur ett järnvägsperspektiv. Som 

ett led i detta har Sala Kommun av Jernhusen köpt Sala järnvägsstation. lokalerna 
som stationen erbjuder ligger bra till ur ett besöksperspektiv och bör därför vara 

lämpliga för turistverksamhet. Då turistbyrån idag kommer flyttas och att 

företagarcentrum har flera uppdrags relaterade till turistnäringen i kommunen så 

bör kommunen titta på en ny lösning avseende turistbyrån . Turistnäringsfrågor och 
turistbyråverksamhet är två områden som ligger varandra nära ti ll hands och 

framtida frågor så som; lokalisering, huvudman och former bör utredas. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att fullmäktige beslutar att 

Att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att utreda framtida lokalisering för 

turistbyrån 

Att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att utreda framtida huvudman för 

turistbyrån 

Att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att utreda framtida former för 
turistbyråverksamheten 

An,dre9s Weiborn, (M) /J 

/j('t1~_3 //;_pcY 


