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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag
Sammanträdestid

2017-10-25 kl. 13:00 Sluttid: 13:30

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Utses att justera

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ordförande
Torbjörn Tegnhammar (M), Andre vice ordförande
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Hanna Thomé (V)
Märta Stenevi (MP)
Håkan Fäldt (M)
Noria Manouchi (M)
Roko Kursar (L)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Carina Nilsson (S), Ersättare
Anders Rubin (S), Ersättare
Juan-Tadeo Espitia (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Anders Skans (V)
Nils Karlsson (MP)
John Roslund (M)
Helena Nanne (M)
Eva Bertz (L)
Jörgen Grubb (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)
Andreas Torbrant, tf stadsdirektör
Tomas Bärring, chefsjurist
Pia Kanold, sekreterare
Karin Ringman Ingvarsson, kanslichef
Karin Lindroth, ledningsstrateg
Per-Erik Ebbeståhl, direktör förvaltningsavdelningen
Jan Åke Troedsson, ekonomidirektör
Anna Westerling, budgetchef
Jan Haak, planeringsdirektör
Liselott Nilsson, HR-direktör
Claes-Inge Wennström, stadsjurist
Anders Mellberg, kommunikationsdirektör
Torbjörn Tegnhammar

Justering

2017-11-06

Protokollet omfattar

§362

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
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§

362

Motion av Olle Schmidt (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.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Beslutsgång
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå motionen.
Roko Kursar (L) och Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Roko Kursars (L) och
Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla
arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Noria Manouchi (M) och Roko Kursar (L)
reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 14.

Beslutsunderlag









G- Tjänsteskrivelse DJMR 171011 motion om snubbelstenar
KSAU förslag till beslut 171016 §156 Motion av OlleSchmidt (L) om att skapa
”snubbelstenar” i Malmö
Motion av Olle Schmidt (L) om att skapa "snubbelstenar" i Malmö
Remissvar från tekniska nämnden
Reservation från tekniska nämnden (L)
Protokollsutdrag från tekniska nämnden
Remissvar från kulturnämnden
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Remissvar från kulturnämnden, protokollsutdrag
DJMR förslag till beslut 171011 §74 Motion av Olle Schmidt (L) om att skapa
”snubbelstenar” i Malmö
Reservation (L) DJMR

Bilaga 14
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Reservation
Kommunstyrelsen 2017-10-25
Ärende: Motion av Olle Schmidt (L) om att skapa ”snubbelstenar” i Malmö
Nr: STK-2017-469
De som försökte förhindra och mildra historiens förfärande gång borde hedras; Malmö blev
ett hoppets hamn för dem som kom med Folke Bernadottes Vita Bussar. För att ta ett
ytterligare exempel, fiskebåtarna som anlände i Limhamn räddade tusentals judar. En som
räddades på detta sätta var Niels Bohr.
Många av dem som fick ett nytt liv i Malmö lever inte längre. Det är viktigt att deras liv och
namn inte glöms bort. Själva idén med motionen är att minnas de insatser som gjorts. I
Stockholm har Liberalerna i kulturnämnden fått igenom sitt förslag om ”snubbelstenar”. De
borde också skapas i Malmö.
Snubbelstenar finns idag i både Schweiz och Spanien, länder dom inte ockuperades av NaziTyskland. Vi fiender det därför märkligt att stadskontoret och den styrande minoriteten i
kommunstyrelsen bedömer att det finns en tveksamhet i hur konstverkets syfte ska uppfyllas i
en stad där inga nazistiska deportationer har skett.
Vi yrkade bifall till motionen för att det är viktigt att hålla historien levande och berätta om
nazismens terror. Då vi inte vann gehör, avger vi denna reservation.
Malmö 2017-10-25
Roko Kursar (L)
Noria Manouchi (M)
Med instämmande av:
Ewa Bertz (L)

Torbjörn Tegnhammar (M)

Helena Nanne (M)

Håkan Fäldt (M)

John Roslund (M)

