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Sala Silvergruva AB har i protokoll daterat 2015-03-25 framställt önskemål om att 
kommunen ska ta ett beslut om att utöka sitt borgensåtagande med 2.500.000 
kronor. 

Idag uppgår sala kommuns sammantagna borgensåtaganden för Sala Silvergruva 
till5.682.522 kronor fördelat på två lån på 2.717.950 kronor respektive 214.572 
kronor samt en kontokredit på 2. 750.000. 

Önskemålet från bolagets sida är att ombilda ovanstående beskrivna belopp på 
5.682.522 kronor till ett samlat lån samt att kommunen utökar sitt 
borgensåtagande med 2.500.000 kronor för att Sala Silvergruva AB ska kunna 
teckna en ny kontokredit. 

Mot bakgrund av detta föreslår jag att 

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att ersätta Sala kommuns befintliga borgensåtaganden för sala Silvergruva ABs 
krediter i Sala Sparbank med ett nytt borgensåtagande på maximalt 5.682.522 kr 
i samband med att bolaget lägger om sina befintliga lån, 

att Sala kommun undertecknar ett borgensåtagande för en ny kontokredit på 
2.500.000 kr för Sala Silvergruva AB, 

att Sala Silvergruva AB till sala kommun ska betala en borgensavgift på 0,5% 
samt 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson samt 
ekonomichef Mårten Dignell att teckna kommunens borgen för beviljade lån till 
Sa(\silvergruva AB. 
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Ansökan om ombildning av befintliga tre borgensåtaganden till ett samt 
utökande av borgensåtagande för ny checkkredit 

Bakgrund: 

För närvarande har Sala kommuns borgensåtaganden för Sala Silvergruva AB för en summa på 

totalt 5.682.522 kr. Denna summa är fördelad på två lån på 2.717.950 kr respektive 214.572 kr samt 

en kontokredit på 2. 750.000 kr. Under en längre tid har den ovan nämnda checkkrediten fungerat 

som ett lån, samtidigt som pantbrev som tidigare lösgjorts visat sig inte blivit godkända som 

säkerheter. 

Ansökan: 

Sala Silvergruva önskar slå samman dessa tre borgensåtagande till ett för kunna lägga samman lån 

och checkkredit till ett lån på 5.682.522 kr som ska amorteras i enlighet med tidigare plan, samt 

ansöka om ett utökat borgensåtagande på 2 500 000 :-som säkerhet för checkkredit som skall 

säkerställa bolagets förmåga att hantera de likviditetssvängningar som regelmässigt följer av 

verksamhetens art. 
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