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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-11-05 kl. 09:00-10:20

Plats

Kungsgatan 13, Lokal 5130

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (S) (Ordförande)
Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Deltar på Teams)

Ej tjänstgörande ersättare

Ann-Marie Hansson (S) (Deltar på Teams)
Pernilla Hagen (S)
Joacim Ahlqvist (C)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör)
Rebecka Kärrholm (Enhetschef)
Arjana Nikqi (Nämndsekreterare)
Rebecca Setterberg (Nämndsekreterare)

Utses att justera

Joacim Ahlqvist (§§ 231-234)
Helena Nanne (§§ 235-258)

Justeringen

2020-11-10
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Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm om att införa årets
trygghetsambassadör

ASN-2020-7078
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit en motion från John Roslund (M) och
Tony Rahm (M) om att instiftandet av ett årligt pris till aktörer som bidragit till att skapa
trygghet i Malmö, så kallade trygghetsambassadörer.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen delar motionärernas bedömning att det är viktig att
lyfta fram exempel på goda krafter i staden. Flera kommuner i Sverige har instiftat pris för
samhällsaktörer som bidragit till att öka tryggheten och minska brottsligheten.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser inga hinder för att även Malmö instiftar ett
årligt trygghetspris. Förvaltningen menar att det eventuella årliga trygghetspriset med fördel
delas ut av Kommunstyrelsen i samverkan med andra samhällsaktörer, till exempel polis och
räddningstjänst. Med detta anser arbetsmarknads- och socialförvaltningen motionen
besvarad.
Beslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknads- och
socialnämnden besluta
1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förslag till yttrande.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden översänder yttrandet till kommunfullmäktige
Yrkanden
Helena Nanne (M) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott föreslår
arbetsmarknads- och socialnämnden, föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på eget bifallsyrkande mot Helena Nannes (M) yrkande.
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller eget bifallsyrkande.
Reservationer och särskilda yttranden
Helena Nanne (M) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget förslag till
beslut.

Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse ASN201119 - Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M)
om att införa årets trygghetsambassadör
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Förslag till yttrande ASN 201119 John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att
införa årets trygghetsambassadör
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm om att införa årets
trygghetsambassadör

