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§ 1 Inledning 

Kommunstyrelsen delar årligen ut ett trygghetspris i enlighet med dessa 

regler. 

§ 2  Syfte 

Trygghetspriset syftar till att öka delaktigheten i trygghetsarbetet inom 

Sollentuna kommun.  

Priset kan ges för såväl praktiskt genomförande som för idé- och 

nyskapande verksamhet inom alla samhällsområden som bidrar till ett 

tryggare Sollentuna. Det kan till exempel handla om fysiska åtgärder 

inomhus eller utomhus som främjar trygghet och säkerhet. Ett exempel är 

arbete mot klotter, andra brottsförebyggande åtgärder eller att på ett rådigt 

och osjälviskt sätt ha ingripit och agerat vid någon form av extraordinär 

händelse och därmed räddat liv eller egendom på ett föredömligt sätt 

§ 3 Prissumma 

Trygghetspriset utgörs av en prissumma på 10 000 kr.  

§ 4 Pristagare 

Trygghetspriset kan tilldelas enskild person, grupp, organisation eller 

företag med anknytning till Sollentuna kommun.  

§ 5 Nominering av pristagare 

Person, organisation eller företag som bor eller verkar i Sollentuna kommun 

kan nominera kandidat till priset.  

Nominering av kandidater ska innehålla en beskrivning av det arbete eller 

den insats som anses ha bidragit till att främja tryggheten i Sollentuna 

kommun och som gör att kandidaten kvalificerar sig för trygghetspriset. 

Information om möjligheten att nominera till trygghetspriset lämnas på 

kommunens hemsida, i sociala medier samt i lokaltidning. 

§ 6 Jury 

Mottagaren av trygghetspriset utses av en jury bestående av: 

 Brottsförebygganderådets ordförande 

 Brottsförebygganderådets vice ordförande 

 Kommunens säkerhetschef 

 Representant från Polis 

 Representant från Kommunalförbundet Brandkåren Attunda 
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Representanterna från polisen och kommunalförbundet Brandkåren Attunda 

utses av respektive polisen och Brandkåren Attunda. 

§ 7 Prisutdelning 

Jurygruppen beslutar om tidpunkt och former för prisets utdelande. 

Perioden för nominering av kandidaterna infaller under våren för insatser 

under föregående år. Prisutdelningen sker senast i juni varje år.  

 

 

 

 


