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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.
Förslag till 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.
Beslutsunderlag





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

Beslutsplanering
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Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Ärendet

Den 2020-05-07 skickades en motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) ut till Tekniska
nämnden samt Arbetsmarknads- och socialnämnden om att Malmö stad borde införa ett
trygghetspris, Årets trygghetsambassadör i Malmö, till en person eller förening som genom sitt
arbete skapat trygghet i vår stad. Förutom utmärkelsen bör det även utgå en prissumma om
10 000 kronor eller mer. Priset kan med fördel vävas in som en del av det brottsförebyggande
och trygghetsskapande arbetet i Malmö.
Förvaltningen ser positivt på att motionärerna vill uppmärksamma det goda arbete som görs för
att fler Malmöbor ska känna sig trygga i Malmö. Idag delar kommunstyrelsens ordförande ut
utmärkelsen Årets Malmöambassadör som tillsätts 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, genom att via sin gärning
vara en varm förespråkare i staden med sina kontakter med omvärlden. Årets Malmöambassadör
ser till att sätta Malmö på både Sveriges och världens karta samt skapar intresse och nyfikenhet
på Malmö. Utmärkelsen Årets Malmöambassadör bör kunna sägas innefatta även
trygghetsperspektivet.
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