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Svar på motion - Inför ett regionalt pris för civilkurage
I en motion föreslår Richard Carlsson och Daniel Persson (SD)


Att ge regionstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättande
av ett regionalt pris för civilkurage och ta fram de riktlinjer som ska
användas för nominering, beslut, pris och ceremoni i samband med
utdelning

Regionstyrelsen svarar:
Det finns ett antal förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att det ska vara
lämpligt för Region Gävleborg att instifta ett nytt pris. Ett av dem är att priset ska
vara nyskapande, det vill säga att priset ska medföra ett mervärde i länet. I dag ska
exempelvis polisen belöna privatpersoner som med särskild rådighet bistår
polisen. Detta sker både nationellt och regionalt. Därutöver finns regeringens
belöningsmedalj ”För berömliga gärningar”, instiftad 1832 och avsedd för
personer ”som rådigt och modigt räddat en människa i livsfara”.
Brandskyddsföreningen och räddningstjänsten, Kristdemokraterna i Gävle och
Stöldskyddsföreningen har dessutom vid några tillfällen uppmärksammat särskilt
rådiga ingripanden. SAC Syndikalisterna har dessutom instiftat ett särskilt
Civilkuragepris. Det finns med andra ord ett antal aktörer på området som redan
har instiftat pris med liknande syfte som det som här föreslås.
En annan grundförutsättning är att tilldelning av priset ska kunna ske i rättvis
konkurrens. Ett civilkuragepris har inte någon naturlig anknytning till Region
Gävleborgs verksamhet eller uppdrag. Det finns därför inte några naturliga
kanaler för att fånga upp eller värdera hedervärda insatser, utan detta skulle
behöva ske genom andrahandsuppgifter.
Ett inrättande av ett civilkuragepris är problematiskt eftersom det syftar till att
belöna insatser vid enstaka händelser i områden utanför Regionens insyn och inte
ett strategiskt långsiktigt arbete för utvecklingen av Gävleborgs län.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Motionen avslås.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post rg@regiongavleborg.se

Bankgiro 5031-9771

801 88 Gävle

Rektorsgatan 1

026-15 40 00

026-15 57 00

Internet www.regiongavleborg.se

Org. nr.

232100-0198

