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thomas.bull@malmo.se

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.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

SIGNERAD

2021-04-13

1. Kommunfullmäktige bifaller motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att
instifta priset Årets Trygghetsambassadör i Malmö.
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2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram regelverk för att utse Årets
Trygghetsambassadör i Malmö.
Beslutsunderlag









Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm om att införa årets trygghetsambassadör
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 201119 § 329
Remissvar från tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 201215 § 426 med muntlig Reservation (M+C)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210419 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att
instifta priset Årets Trygghetsambassadör

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-19
Kommunstyrelsen 2021-05-05
Kommunfullmäktige 2021-05-20
Beslutet skickas till

Motionärerna
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Tekniska nämnden
Ärendet

Kommunfullmäktige har mottagit motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) avseende
förslag om att införa ett trygghetspris. Syftet är att uppmärksamma de positiva krafter som
genom sitt arbete skapar trygghet för malmöborna. I ärendets beredning har arbetsmarknadsoch socialnämnden och tekniska nämnden getts möjlighet att yttra sig.
Motionen
Motionen beskriver att Malmö de senaste åren skakats av ett antal grova brott såsom mord på
öppen gata, sprängningar och oprovocerade våldsbrott. Motionärerna beskriver vidare att
känslan av otrygghet ökat och att grundtryggheten är i farozonen. De påpekar att det samtidigt
finns personer, föreningar och företag som gör insatser för att skapa trygghet och att dessa
borde premieras genom instiftat trygghetspris på förslagsvis 10 000 kr eller mer. Priset kan med
fördel vävas in som en del av Malmös satsning på det brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbetet. Förslaget är att låta priset gå till en eller flera personer som genom sina insatser har lyft
trygghetsfrågorna på ett positivt sätt.
Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige att:
-

Malmö stad inför ett trygghetspris, Årets Trygghetsambassadör i Malmö, till en person
eller förening som genom sitt arbete skapat trygghet i Malmö.

Remissinstansernas yttranden

Sammanfattning av nämndernas yttrande, finns i sin helhet bilagda i ärendet.
Arbetsmarknads- och socialnämnden
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Arbetsmarknads- och socialnämnden ser inga hinder för att Malmö stad instiftar ett årligt
trygghetspris. Nämnden anser att priset med fördel delas ut av kommunstyrelsen i samverkan
med andra aktörer, till exempel polis och räddningstjänst.
Nämnden delar motionärernas bedömning att det är viktigt att lyfta fram exempel på goda
krafter i staden. I sitt yttrande påpekar nämnden att flera kommuner i Sverige instiftat pris för
samhällsaktörer som bidragit till att öka tryggheten och minska brottsligheten. Nämnden ger
exempel på kommuner som tillsammans med blåljusyrken delar ut trygghetspris emedan andra
kommuner delar ut trygghetspriser med särskilda teman.
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår bifall till motionen.
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden ser positivt på att motionärerna vill uppmärksamma det goda arbete som
görs för att fler malmöbor ska känna sig trygga i Malmö. Nämnden är dock av uppfattningen att
det redan idag delas ut pris som bör kunna sägas innefatta det trygghetsperspektiv som
omnämns i motionen. Utmärkelsen Årets Malmöambassadör delas ut av kommunstyrelsens
ordförande i samband med Malmö stads näringslivsgala. Priset tilldelas person eller organisation
som kontinuerligt stärker den positiva bilden av Malmö, detta genom att via sin gärning vara en
varm förespråkare i staden med sina kontakter med omvärlden.
Tekniska nämnden föreslår att motionen anses vara besvarad.
Moderaterna och Centerpartiet lämnar reservation.
Stadskontorets bedömning

Stadskontoret ser ett värde av att lyfta fram goda krafter som genom sitt arbete skapar trygghet
för stadens medborgare. Ett pris med lokal förankring, som uppmärksammar trygghetsarbete
som görs främjande likväl som förebyggande bedöms positivt. Priset som Årets
Malmöambassadör bedöms inte helt motsvara motionärens intentioner. Pristagarna som Årets
Malmöambassadör har genom åren varit rikskända och inte förknippade till det lokala
trygghetsarbetet i Malmö.
Stadens preventionsarbete bygger redan idag på att uppmärksamma och stärka goda krafter på
lokal nivå. Förslagsvis kan man nyttja det redan befintliga lokala trygghetsarbetet, som bland
annat bedrivs genom utvecklingsledare och områdesteam. Utvecklingsledarna har bland annat i
uppdrag att samordna områdesteam. Områdesteamen kan bestå av föreningar, församlingar,
bostadsområden, skolor, polis och räddningstjänst i lokalsamhället. Utvecklingsledarna är i sin
tur kopplade till stadskontorets preventionsarbete genom Enheten för lokal utveckling och trygghet.
Genom detta säkerställs att trygghetspris tilldelas enligt motionärens intentioner.
Stadskontorets förslag
Med beaktande av nämndernas yttrande är förslaget att bifalla motionen. Det föreslås även att
kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett regelverk som närmare beskriver vad som ska
beaktas då Årets Trygghetsambassadör i Malmö utses.

Ansvariga

Heléne Norberg Direktör
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Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

