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MISSIV 

Tidigarelagt extra driftsbidrag Sala Silvergruva AB 
 
INLEDNING 

Sala Silvergruva AB har inkommit med en begäran om att tidigarelägga tidigare 
beslutat driftsbidrag om en miljon kronor för år 2022 till att istället betalas ut under 
2021. Bakgrunden är den extraordinära situation som covid-pandemin innebär. 
 
Ärendet 
 
Sala Silvergruva AB har tvingats hålla verksamheten stängd under större delen av 
2020. Påverkan på verksamheten 2020 som en följd av spridningen av covid-19 har 
varit omfattande även ekonomiskt. Det operativa resultatet för året är -6,2 miljoner 
som helt kan härröras till kostnader för covid-19. Med olika åtgärder och stödpaket 
har styrelsen lyckats hantera denna förlust i bolaget varför det bokförda resultatet 
för året beräknas landa på +/- 0.  
 
Att pandemin kommer att påverka verksamhetsåret 2021 tror bolagets styrelse är 
ofrånkomligt. Det prognostiserade resultatet för 2021 med verksamhet anpassad till 
en annorlunda omvärld beräknas till – 1 miljon kronor. Då det i bolagets egna 
kapital inte finns utrymme att hantera några förluster behöver detta finansieras.  
 
Bolaget bedömer att man under 2021 kan börja ta emot besökare i linje med den 
strategiska planen och inom rimliga ekonomiska ramar. Beroende på i vilken 
utsträckning bolaget får möjlighet att ta emot besökare under 2021 bedöms 
besökarantalet att landa på 7 000 -20 000 besökare.  
 
Alternativet att inte bedriva verksamhet alls under 2021 anser styrelsen vara helt 
uteslutet då det leder till att Sala Silvergruva helt försvinner från marknaden som 
besöksmål och tappar den kompentens som idag finns att tillgå. Att hålla gruvan 
stängd under en längre period innebär dessutom ett större finansieringsbehov, 
framför allt åren som kommer efter 2021. 
 
För huvudägaren Sala kommuns del är Sala Silvergruva av strategisk betydelse, inte 
bara som kulturarv utan som motor i hela besöksnäringen i kommunen. Samtidigt är 
det av största betydelse att även i den extraordinära situation som pandemin 
innebär vara kostnadsmedveten. 
 
Ett rimligt beslut är därför att ställa ut en kostnadstäckningsgaranti på upp till en 
miljon kronor i enlighet med vad bolaget begärt, som får avropas under året – men 
med det tydliga förbehållet att den ska nyttjas sparsamt. 
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Dessutom måste löpande rapportering från styrelsen ske till kommunstyrelsen 
under året för att huvudägaren ska kunna följa utvecklingen i bolaget. 

 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT  
Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att kommunstyrelsen beslutar, 

att ge Sala Silvergruva AB möjlighet att vid behov och med sparsamhet avropa det 
beslutade extra driftsbidraget om 1 000 000 kr för 2022 under 2021, att täckas ur 
kommunstyrelsens förfogande, 

att det sedan tidigare beslutade extra driftsbidraget för 2022 därmed sänks med 
belopp motsvarande det som avropats under 2021, 

samt 

att den ekonomiska situationen i bolaget samt nyttjande av extra driftsbidrag ska 
redovisas av Sala Silvergruva ABs styrelse till kommunstyrelsens ledningsutskott 
varje kvartal under 2021. 

 

Anders Wigelsbo (C) 
Kommunstyrelsens ordförande 



Beslutsbegäran
Sala Silvergruva AB äskar tilläggsfinansiering för 2021 om 1 miljon kr utöver redan beslutade medel (5

miljoner). Styrelsen och VD för Sala Silvergruva AB föreslår att den finansieringen sker genom att flytta

redan beviljat extra anslag (1 miljon) avseende 2022 till 2021.

Bakgrund

Under första kvartalet 2020 drabbades vi världen över av en kraftig spridning av viruset covid—19 som

kom att påverka hela vårt samhälle i stor utsträckning. För Sala Silvergruva ABs del innebar situationen

ett fullständigt tapp av vår verksamhet under våren 2020 och verksamheten har hållits stängd sedan 20

mars 2020. Beslut har fattats om att säga upp 12 av 14 medarbetare. IVIed tagna beslut anses

förutsättningarna för att bygga hållbar verksamhet med den långsiktiga strategin som grund goda under

förutsättning att förväntan på året är realistisk, verksamheten som bedrivs kostnadseffektiv och

marknadsanpassad.

Ekonomi

Påverkan på verksamheten 2020 som en följd av spridningen av covid—19 har varit omfattande även

ekonomiskt. Det operativa resultatet för året är —6,2 miljoner som helt kan härröras till kostnader för

covid—19. lVled olika åtgärder och stödpaket har vi lyckats hantera denna förlust i bolaget varför det

bokförda resultatet för året beräknas landa på +/— O. Att Covid—19 kommer att kosta oss även under

2021 tror vi är ofrånkomligt trots att vi genom de drastiska beslut som fattats 2020 lagt en så bra grund

som möjligt för framtiden. Det prognostiserade resultatet för 2021 med verksamhet anpassad till en

annorlunda omvärld beräknas till — 1 miljon kronor. Då det i bolagets egna kapital inte finns utrymme

att hantera några förluster behöver detta finansieras.

Sammanfattning

2021 bedömer vi att vi kan börja ta emot besökare i linje med den strategiska planen och inom rimliga

ekonomiska ramar. Att den situation som uppstått gällande covid—19 påverkar vår verksamhet även

2021 är helt uppenbart. Beroende på i vilken utsträckning vi får möjlighet att ta emot besökare under

2021 bedöms besökarantalet att landa på 7 000 —20 000 besökare. Alternativet att inte bedriva

verksamhet alls under 2021 anser vi vara helt uteslutet då det leder till att vi helt försvinner från

marknaden som besöksmål och tappar den kompentens som idag finns att tillgå. Att hålla gruvan stängd

under en längre period innebär dessutom ett större finansieringsbehov, framför allt åren som kommer

efter 2021.

S..-fl LA KÖP,/135553
Komnmnstyrelsans förvaltning

För Sala Silvergruva AB '  '

ink- !) t  ?
Jennie Hesslöw ”"m"—”'"” "VD Diane?“ Armitage?—

EU

8  )  SALA
K29 SILVERGRUVA

Bilaga KS 2020/209/2


	5.MISSIV tidigarelagt driftsbidrag Sala Silvergruva KS210107
	Tidigarelagt extra driftsbidrag Sala Silvergruva AB

	5.Skrivelse Sala Silvergruva 

