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Motion av OlleSchmidt (L) om att skapa ”snubbelstenar” i Malmö
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 vidare 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 t ex genom informationsskyltar.
Stadskontoret instämmer i nämndernas bedömning och föreslår att motionen avslås.
Förslag till beslut

kommunstyrelsen föreslås hemställa att kommunfullmäktige beslutar
att motionen avslås.
Beslutsunderlag
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Ärendet

Bakgrund
Olle Schmidt (L) har inkommit med en motion om att utreda möjligheterna att skapa så kallade
”snubbelstenar”. ”Snubbelstenar” är konstverk som skapades av Gunter Demnig och har som
syfte att vittna om nazismens offer. Konstverken består av en kub om 96 x 96 mm bredd och
100 mm djup med inskriptionen: [Här bodde] namn, födelseår, tid för arrestering, interneringens
plats, årtal för placering i koncentrationsläger, årtal för död (eller befrielse).
Motionen har sänts på remiss till tekniska nämnden och kulturnämnden.
Tekniska nämndens remissvar
Tekniska nämnden är positiv till att nazismens offer uppmärksammas. Gatukontoret har inte
lyckats hitta rapporter om att tillgängligheten skulle minska nämnvärt av stenarna, trots att
konstnären förbehåller sig rätten att avgöra den exakta placeringen. Vidare har tekniska
nämnden som väghållare inget principiellt mot placeringen av ”snubbelstenar” i staden och kan
ekonomiskt hantera kostnader för de eventuella konstverken. Dock ställer sig nämnden frågande
till hur konstverkets syfte, att berätta om nazismens deportationer, ska uppfyllas i en stad där
sådana deportationer inte utfördes.
En skriftlig reservation lämnats av Liberalerna.
Kulturnämndens remissvar
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. Avseende
”snubbelstenar” är anknytningen till en autentisk plats central. Kulturnämnden anser därför att
projektet inte är tillämpligt i Sverige, eftersom denna typ av deportationer inte ägde rum här. Vid
kontakter med ansvariga för projektet har det framkommit att de redan fått förfrågningar från
Sverige och att de inte anser det tillämpligt här. De 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 det finns andra sätt att förverkliga de målsättningar som
uttrycks i motionen.
En skriftlig reservation lämnats av Liberalerna.
Stadskontorets bedömning
Stadskontoret instämmer i tekniska nämndens och kulturnämndens bedömningar. Det är viktigt
att sprida kunskap om den nazistiska terrorn, dess övergrepp och offren för detta. Men då de
ansvariga för konstverken inte anser det tillämpligt att placera stenar där inga deportationer skett
föreslår stadskontoret att motionen avslås.
Ansvariga
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