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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2021-11-10 

Dnr 2020/99 

Svar på motion om förbättrade vägar vid gruvan 

INLEDNING 
Magnus Eriksson (SBÄ) och Hanna Westman (SBÄ) inkom elen 13 januari 2020 med 
rubricerad motion. Motionären föreslår att det tas fram en underhållsplan för 
gruvområdets vägar tillsammans med de lokala aktörerna på området och andra 
intressenter som visar intresse att delta i skötseln av området. 

Beslutsunderlag 
Bilaga SK 2021.1231, svar på motion kommunstyrelsens orc\föranc\e, 2021-10-20 
Bilaga SK 2020.2349, yttrande från samhällsbyggnac\skontoret, 2020-04-07 
Bilaga SK 2020.17 4, motion från Salas Bästa, 2020-01-13 

Lec\ningsutskottets beslut§ 225, 2021-10-28 

Yrkanden 
Erik Hamrin (M) yrkar 
bifall till lec\ningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på lec\ningsutskottets förslag mot Hanna Westmans 
(SBÄ) yrkande och finner lec\ningsutskottets förslag bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

48 (61) 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Anders Wigelsbo 

Svar på motion om förbättrade vägar vid gruvan 
Magnus Eriksson (SBÄ) och Hanna Westman (SBÄ) inkom den 13 januari 2020 med 
rubricerad motion. 

Motionären föreslår: 

att det tas fram en underhållsplan för gruvområdets vägar tillsammans med de 
lokala aktörerna på området och andra intressenter som visar intresse att delta i 
skötseln av området. 

Motionärerna skriver att de grusvägar som finns på gruvområdet är eftersatta och 
behöver förbättras, för att kunna ge ett gott intryck och säkerställa att turisterna får 
en så bra upplevelse som möjligt. Detta gagnar både Silvergruvan och näringslivet 
som också drar nytta av Silvergruvans turister. 

Motionen har remitterats till före detta samhällsbyggnadskontoret för yttrande. 

I yttrande framgår att de grusvägar som beskrivs tillhör Sala Silvergruva, då 
Gata/Park ej har några kommunala vägar på gruvans område. Sala kommun är inte 
heller anlitad att sköta vägunderhållet inom Silvergruvans område. 

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

Att anse motionen besvarad 

Anders Wigelsbo (C) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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DIMIENR: 2020/99 

2021-10-20 

SALA KOMMUN 
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 

Anders Wigelsbo 
Kommunstyrelsens ordförande 

anders.wigelsbo@sala.se 
Direkt: 0224-74 7100 
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MOTION -FÖRBÄTTRADE VÄGAR VID GRUVAN 
De grusvägar som finns på gruvområdet är eftersatta och behöver förbättras, för att kunna ge ett gott 
intryck och säkerställa att turisterna får en så bra upplevelse som möjligt. Det gagnar både 
Silvergruvan och näringslivet som också drar nytta av Silvergruvans turister. 

Då vi fått förslag från medlemmar inom vårt parti att detta borde åtgärdas vill vi föreslå att en 
underhållsplan tas fram tillsammans med Sala Silvergruva och att andra intressenter bjuds in till att 
hjälpa till att se till så att området får bra vägar både nu och löpande. 

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta: 
Att det tas fram en underhållsplan för gruvområdets vägar tillsammans med de lokala aktörerna på 
området och andra intressenter som visar intresse att delta i skötseln av området. 

Magnus Eriksson, Gruppledare kommunfullmäktige Salas Bästa 

Hanna Westman, ledamot kommunfullmäktige, Salas Bästa 
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2020-04-07
YTTRANDE

ANDERS JOHANSSON
DIREKT: 0224-74 74 07

KOMMUNSTYRELSENS	FÖRVALTNING

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
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YTTRANDE

MOTION- FÖRBÄTTRADE VÄGAR VID GRUVAN.		Dnr	2020/99

Salas	bästa	har	lämnat	in	en	Motion	om	att	Sala	kommun	borde	åtgärda	de	

grusvägar	som	finns	på	gruvområdet	då	de	är	eftersatta	och	behöver	förbättras,	för	

att	kunna	ge	ett	gott	intryck	och	säkerställa	att	turisterna	får	en	så	bra	upplevelse	

som	möjligt.

Sala	kommuns, Samhällsbyggnadskontors	enhet	för	Gata/Park	meddelar	att	de	

grusvägar	som	beskrivs	tillhör	Sala	Silvergruva, då	Gata/Park	ej	har	några	

kommunala	vägar	på	gruvans	område. Sala	kommun	är	inte	heller	anlitad	att	sköta	

vägunderhållet	inom	Silvergruvans	område.
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