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Svar på motion ang inför ett civilkuragepris
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige beslutar att:
avslå motionen med hänvisning till att det inte följer vedertagna principer för Region
Hallands priser och utmärkelser.

Sammanfattning
Erik Hellsborn, Sverigedemokraterna, föreslår i en motion att Region Halland inrättar
ett årligt civilkuragepris. Förslaget motiveras med att det känns viktigt att lyfta fram
personer som utgör goda exempel.
Region Halland har sedan länge vedertagna principer vad det gäller priser och
utmärkelser om att dessa ska anknytning till regionens ansvar och uppdrag – samt
att det finns en långsiktighet och ett strategiskt arbetssätt för att komma i fråga för ett
pris. Region Hallands ansvar är också att arbeta brett och långsiktigt och inte med att
belöna engångsinsatser som ett civilkuragepris skulle innebära – även om det
handlar om en behjärtansvärd insats.

Bakgrund
Motionären motiverar sitt förslag till att inrätta ett civilkuragepris att det behövs lyftas
fram personer som utgör goda exempel för att hjälpa andra människor i nöd.
Regionkontorets tolkning är att det föreslagna priset skulle ha en inriktning på att ge
pris till någon som förhindrat ett brott och därmed hjälpt ett brottsoffer under
pågående aktivitet men också att det kan handla om någon som hjälpt till vid en
olycksplats.
Motionären verkar härmed avse att för att kunna komma ifråga för ett eventuellt pris
så ska man ha hjälpt en annan människa i nöd.
Region Hallands inriktning vad gäller priser och belöningar följer sedan länge en
vedertagen princip om att ett pris ska anknytning till Region Hallands verksamhet och

[Skriv text]
det uppdrag som regionen har. Så är fallet när det gäller Årets Medarbetare,
Kulturpriset och Kvalitetspriset. Regionala funktionshinderrådet utdelar också årligen
en utmärkelse till någon som aktivt arbetar med funktionshinderfrågor. Sistnämnda
utmärkelse har därmed en något vidare bedömning än de tre förstnämnda.
Utmärkelsen ligger dock ändå inom Region Hallands principer eftersom regionen
arbetar aktivt och har ett ansvar inom funktionshinderområdet. Samtliga priser och
utmärkelser som Region Halland förutsätter ett långtgående engagemang även ur ett
tidsperspektiv.
Region Halland har ett uppdrag att arbeta ur ett socialt hållbarhetsperspektiv men
detta perspektiv handlar om att arbeta brett och strategiskt och inte med att belöna
engångsinsatser som ett civilkuragepris i enlighet med motionärens förslag skulle
innebära.
Med tanke på de vedertagna principer som finns i Region Halland vad gäller
inrättande av priser och utmärkelser om att de ska han anknytning till det
verksamhetsansvar och uppdrag som regionen har så skulle ett inrättande av ett
civilkuragepris bli problematiskt eftersom det i enlighet med motionärens förslag
skulle belöna insatser vid enstaka händelser – om än behjärtansvärt– och inte ett
strategiskt långsiktigt arbete för Hallands utveckling.
Med hänvisning till detta föreslås att motionen avslås.
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