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Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att instifta
priset Årets Trygghetsambassadör

STK-2020-769
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har mottagit motion av John Roslund (M) och Tony Rahm avseende
förslag om att införa ett trygghetspris. Syftet är att uppmärksamma de positiva krafter som
genom sitt arbete skapar trygghet för malmöborna. Motionärerna framför att Malmö de
senaste åren skakats av uppmärksammade brott vilket renderat i otrygghet hos Malmös
medborgare. Mot bakgrund av detta anser motionärerna att Malmö stad bör uppmärksamma
goda krafter genom att instifta pris förslagsvis med namnet Årets trygghetsambassadör.
Motionärerna föreslår att priset ska ses som del i Malmös satsning på brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete och föreslår prissumma på minst 10 000 kr.
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att:
Malmö stad inför ett trygghetspris, årets trygghetsambassadör i Malmö till en person eller
förening som genom sitt arbete skapat trygghet i Malmö.
I ärendets beredning har arbetsmarknads- och socialnämnden samt tekniska nämnden getts
möjlighet att yttra sig. Arbetsmarknads- och socialnämnden delar motionärernas bedömning
att det är viktigt att lyfta fram exempel på goda krafter i staden. Nämnden anser att priset
med fördel bör delas ut av kommunstyrelsen i samverkan med andra aktörer och föreslår att
motionen ska bifallas. Nämnden hänvisar till att liknande pris finns i flera kommuner i syfte
att uppmärksamma samhällsaktörer som bidragit till att öka trygghet och minska brottslighet.
Tekniska nämnden är av uppfattningen att det redan delas ut pris som bör kunna sägas
innefatta det trygghetsperspektiv som omnämns i motionen, Årets Malmöambassadör. Med
hänvisning till detta föreslås att motionen anses vara besvarad.
Förslaget är att bifalla motionen.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige bifaller motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om
att instifta priset Årets Trygghetsambassadör i Malmö.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram regelverk för att utse
Årets Trygghetsambassadör i Malmö.
Beslutsunderlag
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Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm om att införa årets
trygghetsambassadör
Tekniska nämnden beslut 201215 § 426 med muntlig Reservation (M+C)
Remissvar från tekniska nämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 201119 § 329
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden

