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Sala Silvergruva AB; anslag 

INLEDNING 
Styrelsen för Sala Silvergruva AB hemställer i skrivelse till kommunstyrelsen om ett 
ekonomiskt tillskott på 2,3 miljoner kronor samtidigt som extra åtgärder vidtas 
inom bolaget för att förbättra lönsamheten. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/156/1, skrivelse från Sala Silvergruva AB 
Ledningsutskottets beslut 2015-08-18, § 180 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
.i!tt anslå 2,3 miljoner kronor till Sala Silvergruva AB, att anvisas ur eget kapital. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

.i!tt anslå 2,3 miljoner kronor till Sala Silvergruva AB, att anvisas ur eget kapital. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



Bilaga KS 2015/156/1 

Till 
Kommunstyrelse11 
Sala kommun 

Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2015 -08- 1 7 
Olarlenr ..- _ ... Aklbllaga 
w15 s5g I 

Sala Silvergruva har under sommaren kunnat välkomna många besökare, flera 
,·eckor i juli nådde vi rekordsiffror vad gäller besök nere i gruvan. Det ,·isar 
potentialen i Silvergruvan som turistmål i Sala. Men besöksverksamheten lpr 
stora säsongsvängningar. l J nder de flesta månaderna är besöken alltför få. Aven 
med mycket begTänsad bemanning under lågsäson,; slår dess låga lönsamhet 
kraftigt igenom på resultatet. 

Första halvåret 2015 präglades av att hissarna till 155 meter renm·erades. Som 
bidrag tili att finansiera detta fick bolaget 1,9 mi\j kr av Sala Kommun. Dock ble,· 
hissrenoveringen betydligt dyrare eftersom bl a åtgärder för att leda bort det vatten 
som förorsakar den extraordinära slitningen på hissarna också behövde göras. 
Dessutom har hissarna sedan de åter togs i drifi: krävt kostnadskrävande insatser 
under hela säsongen. Besöksverksamheten fick ett intäktsbortfall eftersom 
visningar till 155 meternivån inte kunde göras under tre månader. 
Direkta och indirekta kostnader för hissrenoveringen kan uppskattas till I milj. 
mer än beräknat. 

Besöksnäringen är till sin karaktär personalintensiv och därmed kostsam. 
Sih·ergruvans dagar ärt ex ett mycket stort och uppskattat arrangemang framför 
allt för barnfamiljer. Trots mycket lyckade gruvdagar med minst 3000 tusen 
besökare, (en exakt besökssiffra kan inte ges eftersom ingen ent:reavgift tas ut) går 
detta arrangemang ekonomiskt inte ihop. Sådana arrangemang är likväl viktiga for 
Sala och en del i gruvans uppdrag att vara en turistmag11et för kommunen. Av det 
skälet har också satsningar gjorts det senaste året för att området ska vara 
,tttraktivt också vid sidan av gruvturismen. Husvagnsparkering, boulebana, 
kaffestuga och handelsbod är nya inslag i det som finns på gTuvområdet. Alla 
dessa satsningar är uppskattade men kräver inkörningstid för att bli lönsamma. 

Omsättningen i bolaget har ökat men sammantaget når första halvårets intäkter 
inte upp till budgeterad nivå. Detta tillsammans med de extra kostnaderna för 
hissrenoveringen har resulterat i en svår ekonomisk situation för bolaget. 

Styrelsen för Sala silvergruva AB har därför beslutat att hemställa hos 
hm·udägaren Sala kommun om ett ekonomisk tillskott på 2,3 mi\j kr. samtidigt 
som extra åtgärder vidtas inom bolaget för att förbättra lönsamheten. 

Sala den 14 augusti 2015 

dt'.,1..,1,<J. .lJ ..... -/,t)QUe~ 
Lena HjJm-vVallen 
Ordf i styrelsen Sala Silvergruva 


