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Landstingsfullmäktige

Motion: Länstrafiken+turism= sant!
I en motion till Landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, Per-Olof Bladh och
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet
att Landstingsstyrelsen uppdrar till Länstrafiken att i samverkan med berörda ta
fram ett ”länet runt-kort” och andra lämpliga erbjudanden avsedda att stärka
turismen, givetvis till ett rimligt pris, som ett första steg i att utveckla
kollektivtrafiken/turismen i länet.
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet.

Utskottets beredning
Motionen har skickats till Länstrafiken och Smålands Turism för synpunkter.
Idag finns inget speciellt ”turistkort” t.ex. 24- eller 48 timmarskort.
Det finns ett kort som kallas ”Period 30” som kan köpas så att det gäller hela
länet. Kortet gäller för ett obegränsat antal resor under 30 dagar i följd, men är
inte bundet till kalendermånad.
Smålands turism har tidigare gjort försök med olika turistkort som gällt för hela
Småland och kort vid speciella evenemang. Men över 90 % av de turister som
besöker vårt län kommer hit med egen bil och många är familjer som ser bilen
som det bästa färdsättet även inom vårt län. Men Smålands Turism arbetar med
olika projekt för att få besökarna att använda kollektivtrafiken.
Vid större evenemang på Elmia finns ett samarbete och då ingår busskort i
entrébiljetten.
Man har också gjort en förstudie tillsammans med Destination Jönköping för att få
fram ett kort som även innehåller rabatter i butiker och på besöksmål på samma
sätt som det finns i många storstäder men idag har man inte resurser för detta.
I den taxeutredning som nu pågår finns förslag på kort som ska gälla ett eller två
dygn. Går detta igenom kommer dessa kort att finnas tillgängliga från årsskiftet
2015. Dessa skulle kunna vara en bra början på turistkort. De skulle också
framöver kunna utvecklas med kompletterande köp av t.ex. entréer till besöksmål
och kanske andra erbjudanden från lokala företag. Utskottet menar också att dessa
kort skulle kunna vara väl så intressanta för ”närturism” för länets invånare att
använda inom vårt eget län.
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Förslag till beslut
Utskottet föreslår Landstingsfullmäktige besluta
att med ovanstående anse motionen besvarad.
ALLMÄNPOLITISKA UTSKOTTET

Tommy Bernevång Forsberg
Ordförande

Lena Bohman Hjelmstedt
Utskottssekreterare

PROTOKOLL
UTDRAG

Allmänpolitiska utskottet §§ 8-17
Tid:

2014-03-04 kl. 11.00-14.30

Plats:

Landstingets kansli, sal C

§ 11
Dnr LJ
2013/
1265

Motionen – Länstrafiken+turism=sant!
I en motion till Landstingsfullmäktige föreslår Inga
Jonasson, Per-Olof Bladh och Mikael Ekvall, Vänsterpartiet
att Landstingsstyrelsen uppdrar till Länstrafiken att i
samverkan med berörda ta fram ett ”länet runt-kort” och
andra lämpliga erbjudanden avsedda att stärka turismen,
givetvis till ett rimligt pris, som ett första steg i att utveckla
kollektivtrafiken/turismen i länet.
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet.
Motionen har sedan skickats till Länstrafiken och Smålands
Turism för synpunkter.
Planeringsgruppen har utarbetat ett förslag till yttrande som
diskuteras.
Mikael Ekvall (V) förklarar sig nöjd med svaret i motionen
och yrkar bifall till planeringsgruppens förslag.
Beslut
Utskottet beslutar att bifalla planeringsgruppens förslag till
yttrande och att anse motionen besvarad.
Utdrag: Landstingsfullmäktige

Vid protokollet
Lena Bohman Hjelmstedt
Justeras

Tommy Bernevång Forsberg

Rätt utdraget,
Intygar

Anneli Andersson

Anders Gustafsson

PROTOKOLL
UTDRAG

Planeringsdelegationen §§ 45-59
Tid:

2014-04-15, kl 09:00-11:25

Plats:

Landstingets kansli, sal A

Motion: Länstrafiken + turism = sant
§ 49
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson,
Dnr
LJ2013 Per-Olof Bladh och Mikael Ekvall, Vänsterpartiet
/1265
att landstingsstyrelsen uppdrar till Länstrafiken att i
samverkan med berörda ta fram ett ”länet runt-kort” och andra
lämpliga erbjudanden avsedda att stärka turismen, givetvis till
ett rimligt pris, som ett första steg i att utveckla
kollektivtrafiken/turismen i länet.
Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande och föreslår att
motionen är besvarad.
Beslut
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att med vad utskottet anfört i sitt yttrande anse motionen
besvarad.
Utdrag: Landstingsstyrelsen
Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Håkan Jansson
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

