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Uppdrag om  utredning av förutsättningarna för ett Blåljushus

Polismyndigheten har sedan några är aviserat att de behöver nya lokaler i Sala, då

de nuvarande lokalerna inte uppfyller de krav som myndigheten ställer för att

kunna bedriva sin verksamhet.

Brandstationen i Sala är sextio år gammal, och ligger på en plats som riskerar att bli

utsatt vid en eventuell översvämning. De senaste åren har utvecklingen olyckligtvis

gått mot fler krisartade händelser i form av skogsbränder med mera kopplat till ett

varmare klimat, och det är sannolikt en utveckling som kommer att fortsätta.

Samtidigt växer Sala kommun, vilket ställer ökade krav på räddningstjänsten. För att

kunna säkerställa att räddningstjänsten kan bedrivas effektivt har räddningschefen

aviserat att nya lokaler därför är önskvärda av flera orsaker.

Under  2018  har en dialog mellan kommunen och Polismyndigheten inletts om en

samlokalisering. Under hösten genomfördes ett gemensamt studiebesök vid

Trygghetens hus i Östersund, där man har mycket goda erfarenheter av

samlokalisering av polis, räddningstjänst, ambulans, Kriminalvården och andra
* myndigheter.

Den bedömning som man gemensamt gör efter besöket är att en samlokalisering

innebär stora vinster för verksamheten, samtidigt som den medger en effektiv

lokalplanering. För att uppnå största möjliga effekt behöver ett aktivt arbete
bedrivas för att få Region Västmanland med flera myndigheter att om möjligt

medverka i projektet.

Samtidigt är ett dylikt projekt inte oproblematiskt. Polismyndigheten kan inte bygga

sina egna lokaler, och en kommun har inte som huvuduppgift att vara

fastighetsägare åt andra myndigheter. Dessutom ställs höga säkerhetskrav när

skyddsklassade lokaler byggs.

Sala kommun har dock en unik erfarenhet av ett liknande projekt eftersom vi byggt

ett fängelse. Därför torde möjligheterna kunna finnas att genomföra projektet på ett

bra sätt

Mot bakgrund av ovanstående hemställer jag att ledningsutskottet uppdrar åt

fastighetschefen

-att genomföra en utredning av förutsättningarna för ett Blåljushus i Sala.
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