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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-12-15 kl. 09:00-11:30

Plats

Microsoft Teams/SBK Rum 4033, Stadshuset, August Palms plats 1

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Yvonne Olsson (S)
Magdalena Beck (S)
Stefana Hoti (MP)
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M)
Henrik Malmberg (C)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Fehim Yilmaz (S) ersätter Stefan Pinjefors (S)
Mats Billberg Johansson (V) ersätter Susanna Lundberg (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Shler Murad Bradostin (S)
Roland Hejde (S)
Teréz Palffy (S)
Marja Harborn (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Hedvig Listrup (C)
Lars Hallberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Håkan Thulin (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Annika Abrahamsson (kommunikationschef)
Jessika Grundén (personalföreträdare, Vision)

Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Philip Lee
Ordförande

...........................................

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

...........................................

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Justeringen

2020-12-28

Protokollet omfattar

§426
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§

426

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att införa
årets trygghetsambassadör, STK-2020-769

TN-2020-1832
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) har i motion till Kommunfullmäktige föreslagit att
denna ska uppdra åt Tekniska nämnden och Arbetsmarknads- och socialnämnden att införa
ett trygghetspris, Årets trygghetsambassadör i Malmö, att utdelas till en person eller förening
som genom sitt arbete skapat trygghet i vår stad.
Fastighets- och gatukontoret ser positivt på att motionärena vill uppmärksamma det goda
arbete som görs för att fler malmöbor ska känna sig trygga i Malmö. Redan idag delar
Kommunstyrelsens ordförande ut utmärkelsen Årets Malmöambassadör, vilken utses
av Kommunstyrelsens ordförande och stadsdirektören. Priset delas ut på Malmö stads
näringslivsgala och ska gå till en 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. Utmärkelsen Årets Malmöambassadör bör kunna sägas
innefatta det trygghetsperspektiv som omnämns i motionen. Med hänvisning till detta
föreslås att motionen anses vara besvarad.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till Kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att anse
motionen vara besvarad.
Yrkanden
Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att till Kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med
förvaltningens förslag, samt att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå
Kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.
Håkan Fäldt (M) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att till Kommunfullmäktige avge
yttrande vari framgår att Tekniska nämnden ställer sig positiv till motionens innehåll, samt
att, med hänvisning till ett dylikt yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionen i dess helhet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Tekniska nämnden beslutat i
enlighet med eget yrkande.
Reservationer
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) och Henrik Malmberg
(C) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 201215 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M)
om att införa årets trygghetsambassadör, STK-2020-769
Förslag till yttrande TN 201215 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M)
om att införa årets trygghetsambassadör, STK-2020-769
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm om att införa ett trygghetspris, Årets
trygghetsambassadör, STK-2020-769

