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Svar på motion om att inrätta ett polismuseum 

Kristina Nyberg (S) inkom den 26 februari 2018med rubricerad motion. 
Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar: 

• att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten för ett 
polismuseum i Sala. 

Motionären skriver det tidigare fanns ett polismuseum vid Sala Silvergruva. Detta 
lades ner för några år sedan och alla föremålen packades ner. 
Ett polismuseum är både intressant och lärorik verksamhet. Det visar inte minst 
polismuseet i Stockholm. För Salas del kan ett sådant museum koppla ihop med 
intressanta kriminalfall som hänt i trakten. 

Motionen har remitterats till kommunstyrelsens förvaltning, kultur-och 
fri tidskontoret. 

I sitt yttrande hänvisar förvaltningen till Sala kommuns kulturprogram 2017-2019. I 
det finns ambitionen att främja utvecklingen av ett polismuseum. 

De föremål som fanns på det tidigare polismuseet vid Sala Silvergruva är nu 
magasinerade i en byggnad nära Salberga. Föremålen ägas av polismyndigheten i 
Norra Västmanland och består av tex larm utrustning, olika polisuniformer, 
destillationsapparater, telefon/växel, kassaskåp, texter och bilder . Det finns även en 
polismotorcykel av äldre modell. Föremål har också lånats ut till polismuseet i 
Västerås. 
Sala kommun har ett stort arkiv med bilder och filmer som bland annat visar 
infångandet av Salaligan. Kommunens arkiv är en skatt att ösa ur för att visa Sala i 
både nutid och historiskt, vilket kan vara ett komplement för Polismuseet. 

Polismuseet kan ge en inblick i hur polisen arbetar och ta upp aktuella ämnen och 
förmedla nyanserade bilder och insikter som bidrar till att förebygga brott. 

Polisen i Sala har visat intresse för att polismuseet kan ligga i det nya planerade 
polishuset och att museet kan verka som en del av polismyndigheten. Den modellen 
finns i Västerås där polismuseet ligger i polishuset med visningar för skolklasser och 
andra intresserade. 
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Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen 

samt 

att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheten för ett polismuseum i Sala i 
samverkan med Polismyndigheten_ 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Remiss svar om att inrätta ett polismuseum 

Kultur- och fritid har tagit del av socialdemokraternas förslag om att inrätta ett 
polismuseum i Sala. 

Med utgångspunkt av Sala kommuns kulturprogram 2017-2019 är ambitionen att 
främja utvecklingen av ett polismuseum. Polismuseum vara både en intressant och 
en lärorik verksamhet. 

Tidigare fanns ett polismuseum vid Sala Silvergruva som lades ner och föremålen 
packades ner och magasinerades och finns nu i en byggnad nära Sahlberga. 
Föremålen ägs av polismyndigheten i Norra Västmanland och består av tex 
larm utrustning, olika polisuniformer, destillationsapparater, telefon/växel, 
kassaskåp, texter och bilder och andra museiföremål. I polisens ägo finns också en 
polismotorcykel av äldre modell. Föremål har också lånats ut till polismuseet i 
Västerås. Sala kommun har också ett stort arkiv med bilder och filmer som visar 
bland annat infångandet av Salaligan. Kommunens arkiv är en skatt att ösa ur för att 
visa Sala i både nutid och historiskt vilket kan vara ett komplement för Polismuseet. 

Polisens uppdrag är att bekämpa brottsligheten och öka tryggheten i samhället och i 
en framtid där det är allt viktigare att det finns poliser är mötet med 
människor viktigt för att få igång en dialog om polisens roll i samhället. Polismuseet 
kan också ge en inblick i hur polisen arbetar och ta upp aktuella ämnen och förmedla 
nyanserade bilder och insikter som bidrar till att förebygga brott. 

Polisen i Sala har visat intresse för att polismuseet kan ligga i det nya planerade 
polishuset och att museet kan verka som en del av polismyndigheten. Den modellen 
finns i Västerås där polismuseet ligger i polishuset med visningar för skolklasser och 
andra intresserade. 
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Tidigare fanns ett polismuseum vid Sa.la gruva. Detta lades ner för några år 
sedan och alla föremål packades ner. 
Ett polismuseum är både en intressant och lärorik verksamhet. Det visar inte 
minst polismuseet i :Stockholm. För Salas del kan ett sådlant museum kopplas 
ihop med intressanta kriminalfall som hänt i Sala trakten. 
Vi föreslår att kommunstyrelsen far i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta 
ett polismuseum i Sala. 

J§g föreslår kommqpfullmäktige besluta: 
atit kommunstyrelsen tär i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta ett 
polismuseum i Sala. 
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