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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2019/291

§ 133 Motion: ”Civilkuragepris”. Sverigedemokraterna
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Uppdra åt kommundirektören att återkomma med förslag på vilka priser och
utmärkelser Höörs kommun ska dela ut framöver.
2. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2020.
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta:
3. Motionen anses vara besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens beslut.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna, genom Rashida Nord Atac, har den 2019-03-29 inkommit med
motionen Civilkuragepris. Kommunfullmäktige har den 2019-04-24 beslutat att överlämna
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Rashida Nord Atac (SD) framför att otryggheten i Sverige ökar och föreslår därför att
Höörs kommun bör uppmärksamma goda exempel där människor uppvisat civilkurage.
Mot denna bakgrund föreslås kommunfullmäktige besluta att låta berörd nämnd få i
uppgift att besluta kostanden för: Att inrätta ett årligt civilkuragepris.
Motionen är formulerad så att förslaget inte ska utredas utan utföras.
Höörs kommun delar ut ett antal priser varje år. Formerna för nominering och grunderna
för utdelningen av priserna varierar. Kommunstyrelsen och nämnden för kultur,
arbetsmarknad och folkhälsa fattar beslut om att dela ut priser. För att uppnå en likvärdig
hantering, med tydlighet för nominerade och nominerande, är det önskvärt att ta fram
gemensamma former för hur kommunen ska hantera denna typ av utmärkelser.
Vid minst ett tillfälle 2019 har kommunen inte kunnat dela ut ett pris då det har saknas
nomineringar. Det är därför även önskvärt att kommunen går igenom vilka priser som är
relevanta och hur informationen om dessa ska spridas.
Med denna bakgrund förslås kommundirektören ta fram ett förslag över vilka priser Höörs
kommun framöver ska dela ut, förslaget i motionen hanteras i samband med den
föreslagna utredningen.
Beslutsmotivering
Med bakgrund av att ett utredningsuppdrag lämnas till kommundirektören och att förslaget
i motionen inkluderas i utredningsuppdragen anses motionen vara besvarad.

Beslutsunderlag
1. Motion - Civilkuragepris. - Sverigedemokraterna.pdf
Justerande
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2. Kommunfullmäktige 2019-04-24 (2019-04-24 KF §54).doc
3. Tjänsteskrivelsecivilkuragepris.docx
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-06-18 (2019-06-18 KSAU §151).doc
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