7 (20}

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET
Sammanträdesdatum

2015-04-07
Dnr 2014/81

Yttrande om att skapa ett turistkort för Sala- Silverkortet;
information

§ 86

INLEDNING
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-28, § 63, att bifalla motion om att skapa
ett turistkort för Sala- Silverkortet, samt gav kommunstyrelsen/kommunstyrelsens
förvaltning i uppdrag att utreda möjligheterna för införande av ett eventuellt kombinerat turist- och kulturkort alternativt endast turistkort för kollektivtrafik.

Beredning
Bilaga KS 2015/78/1, yttrande över uppdrag från kommunfullmäktige
Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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Yttrande angående att skapa ett turistkort för Sala- Silverkortet
Mårten Öhrström (C) har lämnat in en motion om att skapa ett turistkort för Sala där
turisten ska kunna resa mellan olika turistmål i kommunen och få rabatterade
inträden via kortet. KF beslutade att låta KS utreda möjligheterna för ett sådant kort.
l uppdraget ingick att samordning sker mellan guidade visningar och allmänna
kommunikationers tidtabeller runt om i kommunen.
Ansvariga för kollektivtrafiken i länet är Landstinget Västmanland. l nuläget är det
omöjligt att baka in YL-biljetten i någon typ av besökspaket utan biljetten måste
köpas separat. Detta beror på att betalningssystemen för turist-anläggningarna och
YL-biljetter inte är kompatibla med varandra. Att skapa ett turistkort där det ingår
allmänna kommunikationer är i dagsläget inte möjligt. Men en turist kan ändå åka
billigt med kollektivtrafiken utan turistkort
UL-trafik har en typ av besöksbiljett som gäller 24 timmar med fritt antal resor.
Inom Uppsala stad kostar biljetten 80 kr för en vuxen. Ska du åka i länet kostar
biljetten 150 kr.
YL-trafik har en biljett som gäller för 10 resor och kostar 195 kr inom Sala tätort och
345 kr för att resa inom kommunen. För barn mellan 7 och 19 år kostar biljetten 93
kr respektive 180 kr. Varje betalande vuxen person får gratis ta med sig två barn
under 7 år på dessa biljetter. Det innebär att en familj två vuxna och två små barn
kan dela på denna biljett och åka 5 resor inom Sala tätort eller länet på en biljett
under obegränsad tid. YL-biljetten är ett väldigt billigt sätt att resa på i jämförelse
med turistkort eller turistbiljetter i övriga Sverige.
Sala kommun har mycket att erbjuda våra besökare i form av natur, kultur och
evenemang. Många besöksmål som finns inom kommunen erbjuder någon form av
guidade visningar efter överenskommelse. Det innebär att det är lätt att anpassa
visningarna till de allmänna kommunikationer som finns.
Problemet är att det inte möjligt att ta sig till våra besöksmål utanför tätorten med
busstrafik på helger. Och inom tätorten Sala finns ingen trafik med Silverlinjen
under söndagar.
Från 17 augusti kommer det att finnas lördagstrafik från Möklinta och
Västerfärnebo in till Sala. Turerna går in till Sala på morgonen och tillbaka till
Mö klinta och Västerfärnebo på eftermiddagen.
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Kommunstyrelsens förvaltning
Sätra Brunn har en lördagstur i befintlig tidtabell (gäller 14 dec 2014 till16 augusti
2015) som är anropsstyrd, men även där går turen in till Sala på morgonen och
tillbaka på eftermiddagen.
För att möta upp turismen skulle det behövas turer från Sala ut till våra besöksmål
på förmiddagen och åter till Sala på eftermiddagen. Den som beslutar om YLtrafikens linjer och turer är Landstingets kollektivtrafikförvaltning efter
kommunens önskemål.
Det som går att göra för att underlätta för turismen är att lyfta fram de möjligheter
som finns i nuläget.
Till Sala Silvergruva finns en linje med anropsstyrd busstrafik alla dagar i veckan
under perioden 14 juni till16 augusti 2015. Bussen ska beställas minst 60 minuter
innan önskad avresa. Det går att åka till Gruvan med busslinjerna 569 eller 61 men
då får du gå BOOm från hållplatsen till Gruvan.
Sala Silvergruva kommer fr.o.m. nu att anpassa nedstigningstider efter den tåg- och
busstidtabell som är gällande. Gruvan kommer att på sin hemsida och i övrig
marknadsföring föra fram möjligheterna att resa med kollektivtrafiken och hur man
beställer den anropsstyrda bussen. På Sala kommuns turisthemsida kommer också
den informationen att lämnas.
Inom Silverlinjens linjesträckning är det möjligt under vardagar och lördag komma
till Väs by Kungsgård och Måns Ols. Turiststrategen arbetar på att kunna erbjuda ett
rabattkort/presentkort som gäller på besök vid Gruvan, Väs by Kungsgård och Måns
Ols.
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