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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Lars-Ove Östensson

2019-10-25

Dnr KOF 2018-453

Kultur- och fritidsnämnden

Offentlig konst - Britta Holmströms torg, beslut
konstnärlig gestaltning
Förslag till beslut
1. Konstnären Ulrika Sparre uppdras att utföra sitt konstnärliga
gestaltningsförslag Du måste övervinna det onda med det goda.
2. Uppföljning och utvärdering sker under våren 2021.
Ärende
I samband med nybyggnation i Kv. Konsuln och Kv. Krigaren ombesörjer
Stadsmiljökontoret att även den angränsande Stångåpromenaden och
parkmiljön byggs om och berikas med ett torg, benämnt Britta Holmströms
torg. Ett offentligt konstverk kommer att uppföras på torget, till minne av Britta
Holmström (1911-1992) och hennes gärningar.
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag är att låta konstnären Ulrika Sparre
utföra gestaltningsförslaget i enlighet med sitt skissförslag Du måste övervinna
det onda med det goda. Gestaltningen utgörs av textcitat, utförda i metallen
Humanium, samt Mandalamönster i torgytans stensättning.
__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse: Offentlig konst - Britta Holmströms torg, beslut konstnärlig gestaltning
Bilaga: Presentation Ulrika Sparre.pdf
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Bakgrund
Britta Holmström föddes 1911 i Vallsjö, i Jönköpings län. Hon flyttade
småningom till Linköping. I början av 1940-talet ägde upprepade oroligheter
rum i Linköpings stadskärna där inte minst sysslolösa ungdomar var
inblandade. För att erbjuda stadens hem- och föreningslösa ungdomar lokala
samlingspunkter bildades på Britta Holmströms initiativ Linköpings
ungsomsråd, till vars första ordförande hon utsågs.
Rådet startade de så kallade Hemgårdarna. Tanken bakom detta var att
ungdomar med olika åsikter och bakgrund skulle mötas och lära känna
varandra. Först grundades Birgitta- och Folkungagårdarna. Verksamheten
utvecklades, Risbrinksgården blev så småningom centralpunkten.
1969 övertog den kommunala Ungdomsstyrelsen den verksamhet som
Stiftelsen Linköpings Ungdoms- och Hemgårdar bedrivit. Britta Holmströms
idé utgör grunden för dagens fritidsgårdar.
Under den korta perioden 3-31 december 1952 satt Britta Holmström i
riksdagen. Där kallades hon för ”Holmström i Linköping”. På nyåret 1953
flyttade hon till Lund. Britta Holmström blev den andra Linköpingskvinnan
som satt i riksdagen.
1938 tog Britta Holmström initiativ till Praghjälpen, senare omdöpt till
Inomeuropeisk Mission (numera Individuell Människohjälp), vars ordförande
hon blev 1947. Under åren efter andra världskriget organiserade hon
hjälpcentraler åt nödlidande i Polen, Tyskland och Österrike.
Organisationen IM (Individuell Människohjälp) delar ut ett årligt pris till Britta
Holmströms minne. Priset delas ut till någon som gör viktiga insatser för sina
medmänniskor, i Sverige eller internationellt, som kämpar för människors
rättigheter eller har väckt opinion mot våld, förtryck eller rasism.
Ekonomiska konsekvenser
Stadsmiljökontoret finansierar projektet inom ramen för sin investeringsbudget.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål anger bland annat följande:
Målområde samhälle:
•

Inkluderande mötesplatser och anläggningar

•

Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål

•

Hög kvalitet avseende uttrycksformer inom kultur och fritid
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•

Utmanande och inspirerande kultur- och fritidsutbud

Målområde medborgare:
•

Ökad kunskap om kulturella uttrycksformer

•

Kultur-, idrotts- och fritidsutbud för alla

•

Tillgängliga mötesplatser och anläggningar

Jämställdhet
Linköping Offentlig Konst strävar efter en jämn könsfördelning vid
tilldelningen av konstnärliga skissuppdrag.
Den föreslagna konstnären arbetar könsövergripande. Skissförslaget innehåller
inte några inslag som befäster könsschabloner eller fördomar.
Samråd
Projektet sker i samarbete mellan Kultur- och fritidsförvaltningen (LOKLinköping offentlig konst) och Samhällsbyggnadsförvaltningen (MOS) via en
tillsatt samrådsgrupp med representanter från respektive förvaltning och tillsatt
konstprojektledare.
Vid samrådsgruppens sammanträde 2019-09-17 förelåg två konstnärliga
skissförslag. Samrådsgruppen enades om att föreslå Ulrika Sparres förslag.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering sker under våren 2021.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information enligt § 19 genomförs vid Kultur- och fritidsförvaltningen
2019-11-05.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Miljö- och
samhällsbyggandsförvaltningen

