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§

344

Motion av Olle Schmidt (L) om att skapa "snubbelstenar" i Malmö,
komplettering efter återremiss från kommunfullmäktige

STK-2017-469
Sammanfattning

Olle Schmidt (L) yrkar i sin motion att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheterna
att skapa ”snubbelstenar” i Malmö med syfte att få människor att minnas förintelsens offer.
Motionen har sänts på remiss till tekniska nämnden och kulturnämnden. Såväl tekniska
nämnden som kulturnämnden är positiva till att nazismens offer uppmärksammas. Tekniska
nämnden skriver att det finns resurser för att hantera de föreslagna konstverken. Tekniska
nämnden skriver dock att det finns en tveksamhet i hur konstverkets syfte ska uppfyllas i en
stad där inga nazistiska deportationer har skett. Kulturnämndens mening är att kunskap om
den nazistiska terrorn och dess spår kan nås på andra sätt till exempel genom
informationsskyltar. Kommunstyrelsen föreslog i enlighet med detta att motionen skulle
avslås. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 1 februari 2018, § 14, att
återremittera motionen för att kommunstyrelsen bättre skulle kunna belysa de idag berördas
åsikter. Kontakt har tagits med Judiska Församlingen vars åsikt är att man i Malmö kan arbeta
på liknade sätt som i Stockholm. Med anledning av detta har stadskontoret tagit kontakt med
Stockholms stad för att undersöka hur arbetet har bedrivits där vilket redovisas i texten
nedan.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen samt ger kulturnämnden i uppdrag att i
samråd med tekniska nämnden förverkliga motionens intentioner med den inriktning
som anges i ärendet.
Beslutsgång

Roko Kursar (L) yrkar följande tillägg och förslag till beslut:
"En snubbelsten är en gatstensliknande av betong och mässing som kortfattat redovisar ett människoöde med
anledning av nazisternas fördrivning och förintelse mellan 1933-1945. Det beskrivna människoödet har
anknytning till en specifik plats där snubbelstenen placeras. Avsikten med de snubbelstenarna är att visuellt
”snubbla”, uppmärksamma, och få vetskap om det som skett.
Kommunstyrelsens arbetsutskott delar motionärens intentioner att det vore värdefullt att ytterligare
uppmärksamma Förintelsen och de i Malmö som försökte att förhindra och mildra historiens gång.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår därför att initiativet i motionen genomförs med förbehåll att det
utformas så att det på ett rättvisande sätt speglar stadens och Malmöbornas agerande under denna mörka tid
i mänsklighetens historia.
Kommunstyrelsens arbetsutskott delar kulturnämndens uppfattning att det finns andra sätt att förverkliga de
målsättningar som uttrycks i motionen och att det specifika projektet stolpersteine bör reserveras för sitt
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specifika konstnärliga syfte och där deras tydliga krav på plats och kontext kan uppfyllas. Utskottet menar
därför att intentionerna i motionen bör kunna tillgodoses på annat lämpligt sätt.
Därför föreslås kommunstyrelsen att besluta:
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen samt ge kulturnämnden i
uppdrag att i samråd med tekniska nämnden förverkliga motionens intentioner med den inriktning som anges
i ärendet."
Samtliga ledamöter instämmer i Roko Kursars (L) yrkande och arbetsutskottet beslutar bifalla
förslaget.
Beslutsunderlag
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