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Motion från Joakim Pripp (SD) m fl om civilkuragepris (17/KS 0018)
Sammanfattning
Joakim Pripp (SD), Fredrik Lantz (SD) och Krister Thorén (SD) föreslår i motion daterad
den 13 januari 2017 kommunfullmäktige besluta "att Motala kommun visar sin uppskattning
för civilkurage genom att inrätta och årligen dela ut ett civilkuragepris till värdig mottagare".

Beslutsunderlag


Motion från Joakim Pripp (SD) m fl om civilkuragepris

Beslut
1 Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut

Belöna medborgare som har mod att visa civilkurage.

Få saker kan verka så hämmande på människors vardag som rädslan för att utsättas för brott. Människors
otrygghet verkar ha ökat; många känner obehag över att vistas ute efter mörkrets inbrott - en trend som vi alla
måste hjälpas åt för att vända.
När det uppstår olika situationer i Motala där personer med civilkurage agerar; dels genom att tillrättavisa eller
vittna om ett brott som har begåtts, eller genom att förhindra mobbning på en arbetsplats, eller till och med
räddat livet på någon i Motala kommun, när en person har visat rådighet bör Motala kommun uppmuntra att
fler tar efter goda exempel och därför belöna personen eller personerna med en utmärkelse i form av ett
civilkuragepris - så som ett skriftligt bevis på sin gärning och eventuellt ett ekonomiskt bidrag i någon form.
Då motioner från Sverigedemokraterna sällan leder fram till annat än att anses ha blivit besvarade, håller vi
denna gång öppet för att motionens intentioner återkommer under annan politisk klädnad och förverkligas.
Det finns mängder med vardagshjältar som aldrig syns eller får någon uppskattning. Genom denna motion har
Motala kommun möjlighet att belysa behovet av att befolkningen hjälper till i samhället och att Motala
kommun visar uppskattning gentemot personer som agerar eller observerar omgivningarna i Motala.
Priset kan med fördel delas ut under Nationaldagsfirandet.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta.

Att Motala Kommun visar sin uppskattning för civilkurage genom att inrätta och årligen dela ut ett
civilkuragepris till värdig mottagare.
Sverigedemokraterna (SD) 2017-01-08
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Ledamot i Fullmäktige Joakim Pripp (SD)

Ledamot i Fullmäktige Fredrik Lantz (SD)
Ledamot i Fullmäktige Krister Thorén (SD)
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