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Kulturnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2017-08-30 kl. 13.00-14.30

Plats

Kulturkansliet, Börssalen

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Sylvia Björk (S), ordförande
My Gillberg (MP), 1:e vice ordförande
Gert Tornberg (M) tjg. ersättare för Linda Dahlberg Wirje (M)
Christina Melin Dahlvid (S)
Göran Andersson (S)
Mirjam Katzin (V)
Cornelia Röjner (M)
Amanda Onsberg Brumark (L)
Kent Nykvist (SD)
Kenneth Hansson (S)
Eva Jönsson (S)
Abdulkhadir Mohamed (S)
Nicola Rabi (M)
Linda Eklund (L)
Lars Johan Hallgren (SD)

Övriga närvarande

Jenny Eliasson, personalföreträdare Vision
Max Emland, personalföreträdare Kommunal
Elisabeth Lundgren, kulturdirektör
Anne Mattsson, ekonomichef
Michael Holmkvist, administrativ chef
Dick Fredholm, kommunikationschef
Katarina Carlsson, museichef
Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie
Adam Hidestål, stadsarkivarie
Olof Martinsson, stadsantikvarie
Mats Stjernstedt, konsthallschef
Jarl Lorensson, chef Malmö Kulturskola
Hanna Sjöberg, avdelningschef
Anna-Carin Mårtensson, avdelningschef
Oscar Rauer, planeringssekreterare
Annalena Asenov, sekreterare

Utses att justera

Cornelia Röjner (M)

Justering

2017-09-11

Protokollet omfattar

§ 103

2 (3)

§ 103 Remiss Motion av Olle Schmidt (L) om att skapa ”snubbelstenar” i Malmö
KN- 20 1 7- 24 4 1
Sammanfattning

Olle Schmidt (L) har i en motion lämnat förslag till kommunfullmäktige om att
uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheten att skapa ”snubbelstenar” i
Malmö. Kulturnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över remissen.
Beslut

Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad.
Beslutsgång

Amanda Onsberg Brumark (L) yrkar bifall till motionen.
Ordförande Sylvia Björk (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Amanda Onsberg
Brumarks yrkande och finner att kulturnämnden beslutar bifalla ordförandens förslag.
Votering begärs och nämnden fastställer följande voteringsproposition:
Den som vill bifalla ordförandens yrkande röstar ja.
Den som vill bifalla Amanda Onsberg Brumarks yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 1 nej-röst.
Ja-röster ges av:
Kent Nykvist (SD) Cornelia Röjner (M), Mirjam Katzin (V), Göran Andersson (S),
Christina Melin Dahlvid (S), Gert Tornberg (M), My Gillberg (MP) och Sylvia Björk
(S).
Nej-röst ges av:
Amanda Onsberg Brumark (L).
Kulturnämnden har alltså beslutat enligt ordförandens yrkande.
Reservation

Amanda Onsberg Brumark (L) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en
skriftlig reservation, bilaga 1.
Beslutsunderlag
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_______________
Rätt utdraget intygas
Josefine Edh

Protokollet skickas till:
Kommunstyrelsen

Bilaga 1

Reservation

Kulturnämnden 2017-08-30
Ärende: 7
KN-2017-2441
Remiss Motion av Olle Schmidt (L) om att skapa ”snubbelstenar” i
Malmö
Liberalerna anser att minnet av Förintelsen och dess offer är av största vikt att hålla vid liv.
Motionären Olle Schmidt (L) föreslår att kommunfullmäktige bör uppdra åt kommunstyrelsen
att utreda möjligheten att skapa ”snubbelstenar” i Malmö, små minnesmonument för att minnas offren. I nämndens yttrande tydliggörs det att innebörden med motionen missuppfattats.
Motionens intention är minnesmonument inspirerade av Gunter Demnigs konstverk ska pryda
Malmö, inte att uppföra konstnärens faktiska konstverk i staden – vilket, i enlighet med yttradet, inte lämpar sig.
I yttrandet framgår att nämnden inte, till skillnad från Liberalerna, vill bifalla motionen med
hänvisning till att mycket redan gjorts och görs för att minnas förintelsens offer. Liberalerna
anser att det ena inte bör utesluta det andra. Malmö har blivit en stad känd för antisemitism,
vilket är ytterligare ett argument för att mer måste göras för att komma ihåg historian och lära
oss av den.
Eftersom vårt yrkande om att bifalla motionen inte vann gehör, så avger vi en reservation.

Amanda Onsberg Brumark (L)
Med instämmande av
Linda Eklund (L)
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Kulturnämnden
Datum

2017-08-21

Yttrande

Adress

Södergatan 9
Diarienummer

KN-2017-2441

Kommunfullmäktige

Remiss Motion av Olle Schmidt (L) om att skapa ”snubbelstenar” i Malmö
ST K- 2 0 1 7- 4 6 9

Kulturnämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Kulturnämnden instämmer i motionärens vilja om att sprida kunskap om den nazistiska terrorn och de övergrepp som skedde mot olika folkgrupper i Europa under åren 1933-1945.
Det konstnärliga projektet Stolpersteine är däremot mindre lämpligt i Malmö, då syftet med
projektet är att utmärka den plats där en person bodde före deportationen. Anknytningen till
en autentisk plats är central och uttrycks i projektet som personens ”sista självvalda bostad”.
Eftersom Sverige undslapp tysk ockupation, ägde inga deportationer rum här.
Kulturnämndens mening är att kunskap om den nazistiska terrorn och dess spår kan nås på
andra sätt, till exempel genom informationsskyltar.
Yttrande

Kulturnämnden ser det som ytterst angeläget att sprida kunskap om den nazistiska terrorn
och övergreppen under åren 1933-1945 samt att bevara de spår som finns kvar. Detta kan
ske på många sätt och det tyska konstnärliga projektet Stolpersteine är ett. Projektet är ett initiativ av konstnären Gunter Demnig som även har rätten till verket och därmed beslutanderätten över dess utformning. Tillverkning och utplacering av verket sker av konstnärens organisation i Tyskland och bekostas av initiativtagaren på den aktuella platsen. Syftet med
projektet är att utmärka platsen där en person bodde före deportationen till koncentrationsläger eller motsvarande. Detta sker med en gatsten där namn, födelseår, dödsår och plats eller ordet ”överlevde” finns markerat.
Anknytningen till en autentisk plats är central och uttrycks i projektet som personens ”sista
självvalda bostad”. Därför är projektet inte tillämpligt i Sverige, då vi undslapp tysk ockupation och denna typ av deportationer inte ägde rum här. Vid kontakter med ansvariga för projektet har framkommit att man redan fått förfrågningar från Sverige och att man inte anser
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det tillämpligt här. Man placerar heller inte stenar i USA och Israel där många av de som
överlevde förintelsen bosatte sig.
Kunskap om händelser i Malmö under den aktuella perioden som nazistiska rörelser, flyktingmottagandet med mera kan enligt nämndens mening spridas på andra sätt, bland annat
genom informationsskyltar över viktiga händelser, personer och byggnader i Malmö. Redan
idag finns en minnestavla och utställningar på Malmö Museer om flyktingmottagandet 1945.
Förvaltningens bedömning är därför att man på andra sätt kan förverkliga de målsättningar
som uttrycks i motionen. Det specifika projektet Stolpersteine bör reserveras för sitt specifika
konstnärliga syfte och där dess tydliga krav på plats och kontext kan uppfyllas.

Ordförande

Sylvia Björk
Kulturdirektör

Elisabeth Lundgren

