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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-05-07 

D nr 2012/397 

Medborgarförslag om flytt av polismuseet till gamla polishuset på 
Rådhusgatan 15 

INLEDNING 
Susanne Prokap inkom den 12 december med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att polismuseet, som tidigare låg vid Sala Silvergruva och 
som nu är stängt, flyttas till gamla polishuset. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/128/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/128/2, medborgarförslag 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

iill anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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JI':N SALA Bilaga KS 2013/128/1 
~KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Svar på medborgarförslag om flytt av polismuseet till Gamla 
polishuset på Rådhusgatan 15 
Susanne Pro ko p inkom den 12 december med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att polismuseet, som tidigare låg vid Sala Silvergruva och 
som nu är stängt, flyttas till gamla polishuset. 

Polisen i Sala kommer troligen att flytta till nya lokaler om ett par år och vill då ha 
föremålen som tillhör utställningen på plats i de nya lokalerna. Gamla polismuset är 
idag uthyrt för andra verksamheter som lokalerna har anpassats för. Sala kommun 
kommer att bevaka om någon förändring i planerna finns om annan lokal är i fråga. 

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

att anse medborgarförslaget besvarat 

Per-Olov Rapp (S) 
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2013-01-24 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-747000 
Fax: 0224-188 50 
kommun. info@sala. se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

p e r -olov. f'? PP@ sa l a .se 
Direkt: 0224-74 7100 
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SAlA 
KOMMUN 

Bilaga KS 2013/128/2 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Datum: 2012-12-12 

Namn: Susanne Prokap 

Gatuadress: Strandvägen 19 C 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget l 
733 25 Sala 

Postnummer, ort: cl'-'3"3'-'3"5'-'S"a"la,_ _______ _ 

Telefon: 0224 77965 

FörsJagets rubrik: Flytta polismuseet till polishuset Rådhus g. 15 

Beskriv och motivera ditt förslag: 

2010-09-09 

BlANKETI: MEDBORGARF 

SAlAKOM 
Kommunstyrelsens f rvaltning 

Ink. l 2 

Som kommunarkivarie får jag ofta förfrågan om Salaligan från hela Sverige och intresset har ökat. 
jag hörde att man stängt polismuseet vid Sala Silvergruva och att det finns funderingar att flytta det 
Eftersom det gamla polishuset finns kvar på Rådhusgatan 15, där Sigvard Nilsson (Thurneman] satt i häkte, tycker jag 
att det skulle passa som polismuseum. Kanske skulle man kunna utöka utställningen med fler bilder. 
Sven Norling har bilder och filmer från den tiden i sin samling. 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgiftslagen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende pubileeras på kommunens hemsida. 

SALAKOMMUN 
Kommunfullmaktige 
Box 304 
733 25 Sala 
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Underskrift• ________ _(),lJQJ/U0:_k, _________ (_~Ji::~:=r---------------------------------

Besöksadress: Stora Torget 1 
V~xel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmaktiges sekreterare 

virve. sved l u nd@sala.se 
Direkt: 0224-551 03 


