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Svar på motion om att skapa ett turistkort för Sala- "Silverkortet" 

INLEDNING 
Mårten Öhrström (C] inkom 2014-01-14 med rubricerad motion. Motionären före
slår att möjligheten utreds att införa ett turistkort för Sala kommuns kollektivtrafik, 
så att besökare kan lösa ett kort för en fast summa och åka kollektivt i hela kommu
nen under en begränsad tid. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/90/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2014/90/2, yttrande från Företagarcentrum 
Bilaga KS 2014/90/3, yttrande från medborgarkontoret 
Bilaga KS 2014/90/4, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 96 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna införa ett kombinerat tu
rist- och kultur kort, alternativt endast turistkort för kollektivtrafik, så att man som 
besökare i Sala kommun kan för en fast summa kan åka kollektivt och ta del av olika 
rabatter och tjänster under en begränsad tid, samt 
att därmed anse motionen bifallen 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag. 

BESLUT 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna införa ett kombinerat tu
rist- och kulturkort, alternativt endast turistkort för kollektivtrafik, så att man som 
besökare i Sala kommun kan för en fast summa kan åka kollektivt och ta del av olika 
rabatter och tjänster under en begränsad tid, samt 

att därmed anse motionen bifallen 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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Svar på motion om att skapa ett turistkort för Sala- "Silverkortet" 

Mårten Öhrström (C) inkom den 14 januari 2014 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att möjligheten utreds att införa ett turistkort för Sala 
kommuns kollektivtrafik så att besökare kan lösa ett kort för en fast summa och åka 
kollektivt och turista i hela kommunen under en begränsad tid. 

Företagarcentrum och medborgarkontoret har yttrat sig över motionen. 

Sala har många platser utanför tätorten som är intressant för våra besökare att ta sig 
till, varför ett turistkort är motiverat. Ett turistkort skulle underlätta för Sala 
kommuns besökare att uppleva Sala och dess vackra omgivningar på ett smidigt sätt, 
framförallt om besökaren kommer resande med tåg eller buss. 

Viktigt är att samordning sker mellan guidade visningar och allmänna 
kommunikationers tidtabeller runt om i kommunen. 

Ett turistkort skulle komplettera turistbyråns utbud av service och tjänster till 
turistbyråer /besökare. 

I många kommuner är turistkort för allmänna kommunikationer såsom buss, 
regionaltåg, tunnelbana mm förenat med att kunna ta del av många olika rabatter 
och tjänster som gör det billigare och enklare att ta del av allt en kommun har att 
erbjuda turister, s.k. turist- och kulturkort 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna införa ett kombinerat 
turist- och kulturkort, alternativt endast turistkort för kollektivtrafik. så att man 
som besökare i Sala kommun kan för en fast summa kan åka kollektivt och ta del av 
olika rabatter och tjänster under en begränsad tid 

att därmed anse motionen bifallen 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224·74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 

Kommunstyrelsens ordförande 
per -o lov. ra pp@sa la. se 
Direkt: 0224-74 71 00 
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FÖRETAGARCENTRUM 

Handläggare: 2014-02-26 
Titti Norling 

Svar på motion Skapa ett Salas turistkort "Silverkortet" Diarienummer 2014-81 

Vi ser positivt på ett "turistkort" som gäller i hela Sala kommun. 

Som motionären, skriver är det oftast i större städer man hittar sådana kort. 

Sala har många intressanta platser utanför tätorten som är intressanta för våra besökare att 

ta sig till varför ett kort kan vara motiverat. För att nämna några Långforsbadet, Silvköparen, 

Sala Golfbana, Sätra Brunn, Svartådalen, Möklinta, Ransta och Sala Silvergruva. 

Ett turistkort skulle naturligtvis underlätta för våra besökare att uppleva sala och dess 

omgivningar på ett smidigt sätt, framför allt om besökaren kommer med tåg. 

Viktigt är dock en samordning mellan guidade visningar och allmänna kommunikationers 

tidtabeller runt om i kommunen. 
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Motionären föreslår en utredning av möjligheterna att införa ett turistkort för 
kollektivtrafiken inom Sala kommun där besökaren kan lösa ett kort för en fast 
summa under en begränsad tid. 

Utifrån Sala turistbyrås funktion som praktisk serviceleverantör till 
turister /besökare så anser vi att om produkten tas fram så bör Sala turistbyrå vara 
ett bland flera försäljningsställen för "Silverkortet". "Silver kortet" skulle 
komplettera turistbyråns utbud av service och tjänster till turister /besökare. 

Den strategiska utvecklingen och utredningen av nya turismprodukter och tjänster 
bör hanteras av Salas turismstrateg vid Företagarcentrum i Sala som ansvarar för 
och innehar resurserna för det strategiska turismarbetet inom Sala kommun. 

Informationsenheten 

Christofer Berg 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 78 02 

Fax: 0224-188 50 
information@sala.se 

www.sala.se 

Christofer Berg 
Enhetschef 

lnformationse nhete n 

ch ristofer. berg@ sala .se 
Direkt: 0224-67 78 01 



Bilaga KS 2014/90/4 

CENTERPARTIET 

Motion till kommunfullmäktige i Sala kommun 

Skapa ett Salas turistkort "Silverkortet"! 

Bakgrund 
I många större städer finns det så kallade turistkort som innebär att man för en fast summa kan åka 
kollektivt och turista i staden under en viss tid 1, 2 ... 7 dagar. 
Jag vill att Sala kommun skapar ett liknade kort för Sala kommuns kollektivtrafik. 

Överfört till Salas kollektivtrafik skulle detta innebära att man som turist/besökare i Sala skulle kunna 
lösa ett kort för all kollektivtrafik i Sala kommun. 
- VLs bussar, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 569, 869 (461 ?) 
- ULs buss 848 till Isätra. 
- Silverlinjen 
- Bussen från järnvägsstationen till gruvan. 
Jag kan ha missat någon, men iden är att all kollektivtrafik inom kommunen skall vara med. 

Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen 

att utreda möjligheten att införa ett turistkort för Sala kommuns kollektivtrafik så att man som 
besökare kan lösa ett kort för en fast summa och åka kollektivt och turista i hela kommunen under en 
viss begränsad tid. 

Sala den 29 december 2013 

A
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L :t'~ ( )1:4~ 
Mårten Ohrström (C) 


