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§ 19 Dnr 79  

Mötets öppnande 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden utser Pyry Niemi (S) till justerare av dagens 

protokoll.  

2. Kultur- och fritidsnämnden fastställer föreliggande dagordning med 

följande tillägg/ändringar:  

Ny simhall 

Sommar i centrum § 13 utgår som beslutsärende och blir istället en 

informationspunkt.  

Sammanfattning  

Kultur- och fritidsnämnden låter kontrollera närvaron, utser justerare att 

jämte ordföranden justera protokollet samt fastställer dagordningen. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(24) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-03-26  

Kultur- och 
fritidsnämnden 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 20 Dnr 101  

Information Bålsta Padel Club 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.   

Sammanfattning  

Tomas Lyckåsen och Johan Bäck, Bålsta Padel Club informerar om 

verksamheten. 

Man såg behoven inom kultur- och fritidsområdet i kommunen och 

bestämde sig för att starta en Padel- och Squashanläggning för att göra 

något för invånarna i kommunen. Hallen öppnade i maj 2018 och har kostat 

10 000 000 kr att anlägga. Man arrenderar marken av kommunen. Hallen 

drivs av ägarnas eget intresse, inte i vinstsyfte. Ägarna vill utöka 

anläggningen och börja driva bland annat barn- och ungdomsverksamhet 

och vuxengrupper. De har nu en skickat bygglovsansökan till Håbo 

kommun för att kunna expandera sin verksamhet.  
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§ 21 Dnr 80  

Information Lokalförsörjningsplan 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen. 

 

Sammanfattning  

Eva Anderling, chef för tekniska förvaltningen informerar om arbetet med 

en lokalförsörjningsplan där man sett över hela lokalförsörjningsprocessen 

för Håbo kommun. Varje verksamhet har fått ta fram en egen skiss på vilka 

lokalbehov som finns i Håbo kommun. Beskrivning av kommunens 

lokalbehov har sammanställts i ett förslag på lokalförsörjningsplan som går 

upp till tekniska nämnden 4 april 2019 och sedan vidare till 

Kommunfullmäktige 4 november 2019. Detta ligger sedan till grund för 

budgetprocessen nästa år. Byggprocessen delas upp i fyra olika stadie; 

behovsanalys, förstudie, projektering och produktion. Beställning av 

förstudie sker till fastighetsavdelningen på tekniska förvaltningen. Det är 

fastighetsavdelningen som driver själva byggprojekten. Projekten är ofta 

komplexa, tar lång tid och medför stora utgifter.  
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§ 22 Dnr 2019/00068  

Ny Simhall 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till förvaltningschef att till 

fastighetsavdelningen göra en beställning av en behovsanalys och en 

förstudie avseende en ny simhall.  

2. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till förvaltningschef att till 

fastighetsavdelningen göra en beställning av en förstudie avseende placering 

av en ny simhall. 

 

Sammanfattning  

Behovet av en ny simhall i kommunen är stort och brådskande. Dels på 

grund av att den nuvarande simhallen redan uppnått sitt bäst före datum, 

dels att det behövs fler bassänger för att klara behov hos skolor, allmänhet 

och föreningar. 

Under 2018 har förvaltningen påbörjat arbetet med att ta fram underlag för 

en ny simhall genom studiebesök, utbildning, konferensdeltagande mm. 

Detta har gjorts för att inhämta kunskap om hur andra kommuner har löst 

simhallsfrågan.  

Arbetet med en behovsanalys och en förstudie avseende ny simhall måste 

inledas omgående. I samband med detta arbete måste även placeringen av en 

ny simhall utredas. Det är av stor vikt att man i förstudien på ett tidigt 

stadium tittar på koncept till en kostnad under 100 miljoner vilket redan 

uppförts i andra kommuner.       

______________ 

Beslutet skickas till: 
 

Tekniska förvaltningen, Fastighetsavdelningen 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 23 Dnr 2019/00010  

Ekonomiuppföljning februari 2019 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner ekonomiuppföljning per februari 

2019.   

Sammanfattning  

Karin Johansson, förvaltningsekonom, inleder med att informera om 

ekonomistyrprinciper och nämndens ansvar. 

Årets första prognos visar på ett underskott för Kultur- och fritidsnämnden 

med 700 000 kronor för driftbudget. Investeringsbudget beräknas vara i 

balans med budget.  

Det finns mindre avvikelser på flera verksamheter som till stor del beror på 

högre eller lägre personalkostnader. 

Fritidsgårdar prognosticeras med ett underskott på 503 000 kronor. Det 

prognostiserade underskottet bygger på planerad utökning av personal i 

form av en verksamhetsutvecklare och en controller. Underskottet kommer 

balanseras under året i samband med att förvaltningen effektiviserar 

bemanning och scheman för verksamheten.  

Årets budgetförslag bygger på en nödlösning där förvaltningen önskar 

använda kapitalkostnaderna för att täcka driftunderskott i våra 

utomhusanläggningar. Utöver det har förvaltningen ett underskott där man 

inte gjort de besparingar som behövs. Förvaltningen har genom sitt 

budgetförslag önskat respit för 2019 för att komma i kapp med det 

underskott som fanns tidigare i samband med anläggning av nya 

fotbollsplaner samt det faktum att förvaltningen startade sin verksamhet 

först i januari. Om budgetförslaget inte beslutas av kommunfullmäktige 

behöver en besparing om 1,9 miljoner kronor genomföras under 

innevarande år vilket kommer ge effekter i såväl öppettider som drift 

av förvaltningens anläggningar.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ekonomiuppföljning februari 2019 kultur-och 

fritidsnämnden   

Ekonomiuppföljning februari 2019 kultur-och fritidsnämnden     
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Protokollsanteckning 

Pyry Niemi (S) önskar få antecknat till protokollet att socialdemokraterna 

accepterar ekonomiuppföljningen för februari 2019 men betonar att man 

kvarstår vid sitt yttrande avseende budgeten på föregående nämnd, se 

protokollsanteckning 2019-02-19 § 13.   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningschef 

Ekonomichef 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningsekonom 
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§ 24 Dnr 83  

Information Statsbidrag 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.     

Sammanfattning  

Hans-Martin Akleye, fritidschef, och Marie Holmqvist, kulturchef, 

informerar om Statsbidragen för 2018 och de projekt som genomförts under 

föregående år. 

Under 2018 fick Fritidsavdelningen 537tkr i statsbidrag för olika lov- och 

sommarlovsaktiviteter. En mängd olika aktiviteter genomfördes under året 

med drygt 1500 barn och unga som deltog. Aktiviteterna genomfördes av 

olika delar av förvaltningen och i samarbete med föreningslivet. För 

avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass var bidraget 641tkr varav 

600tkr förbrukades. I samarbete med simklubben gavs över 400 barn 

möjlighet till extra simundervisning. Detta gav ett positivt resultat med 

bättre förberedelse för den obligatoriska simundervisningen i skolan. För att 

utveckla fritidsgårdsverksamheten fick avdelningen 61tkr från MUCF. 

Medlen delades mellan aktiviteter för unga och kompetensutveckling för 

personalen. 

2018 beviljades Håbo bibliotek 800 000 för att utveckla bibliotek och kultur 

för äldre ur statens kulturråds medel för Stärkta bibliotek. En 

verksamhetsutvecklare är anställd perioden september 2018 - augusti 2019 

och målgruppen är i huvudsak personer över 65 som inte kan ta sig till 

biblioteket själva. I projektet samarbetar man med socialförvaltningen. 

Projektmedel ska kunna sökas i tre år och därefter förväntas kommunen 

tillsätta en tjänst. En ny ansökan är på gång.   
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§ 25 Dnr 2019/00058  

Avgiftsfri simskola i förskoleklass 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att införa en avgiftsfri 

sommarsimskola för elever i förskoleklass.     

Sammanfattning  

Med erfarenhet av 2018 års statsbidragsfinansierade avgiftsfria 

sommarsimskola för förskoleklass föreslår förvaltningen att, för att 

säkerställa simkunnigheten bland kommunens barn och unga, kultur- och 

fritidsnämnden beslutar om avgiftsfri sommarsimskola för förskoleklass. 

Detta kan ske inom ram för budget med befintlig personal.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Avgiftsfri simskola förskoleklass, 2019/00058, 2019-03-07 

Redovisning bidrag simskola förskoleklass 2018, 2019/00056, 2019-03-04     

______________ 

Beslutet skickas till: 
 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Akten  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(24) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-03-26  

Kultur- och 
fritidsnämnden 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 26 Dnr 2019/00053  

Ny fotbollsanläggning Futurum 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå en fortsättning på 

fotbollsprojektet på Futurum enligt förvaltningens tjänsteskrivelse.      

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har tagit fram en rapport och konsekvensanalys för 

fotbollsprojektet. Utöver en rapport över etapp 1 och 2 i projektet finns 5 

alternativa förslag till en inomhusanläggning. För respektive förslag finns 

beräkningar av investerings- och driftskostnader. Fotbollsföreningarnas 

prioritering är främst att ytterligare ytor för fotboll tillskapas och att en 

uppvärmd 11-spelsplan kan vara ett billigare alternativ om resurser inte 

finns till en hall. Om det är aktuellt med en hall anser de att en 9-spelshall 

kompletterad med en futsalhall är ett bättre alternativ då det ger möjlighet 

till fler lag samtidigt.  

Förvaltningen förordar, om medel finns till en hallösning, en 7-spels-, 

alternativt en 9-spelshall, kompletterad med en futsalhall. Om medel inte 

kan avsättas för en hall, förordas en 11-spelsplan med uppvärmning.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ny fotbollsanläggning Futurum, Dnr 2019/00053, 2019-03-

04 

Rapport Fotbollsplaner 8 feb 2019, Tekniska förvaltningen,Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 2018-02-12 § 11, 2018-02-14 

Tjänsteskrivelse Igångsättningsbeslut ersättningsplan Björkvallen, 2018-01-

11     

Protokollsanteckning 

Pyry Niemi (S) önskar få antecknat till protokollet att socialdemokraterna 

accepterar förvaltningens förslag men betonar att man vill att 

arbetsmiljökonsekvenserna utreds. Socialdemokraterna står fortsatt bakom 

en tältlösning i enlighet med kommunstyrelsens förslag och anser inte att 

frågan är färdigutredd.    

______________ 

Beslutet skickas till: 
 

Tekniska förvaltningen  

Akten 
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§ 27 Dnr 2019/00018  

Medborgarförslag: Utveckling av Kalmarsands 
badplats 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden lämnar yttrande till Kommunstyrelsen i 

enlighet med förvaltningens förslag.    

Sammanfattning  

En medborgare i Håbo kommun har inkommit med ett medborgarförslag om 

utveckling av Kalmarsands badplats. De flesta av de förslag som 

förslagsställaren framfört är genomförda eller planerade inför badsäsongen 

2019. Kultur- och fritidsnämnden föreslås att besluta lämna yttrande enligt 

förvaltningens förslag.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Medborgarförslag: Utveckla Kalmarsands Badplats, dnr 

2019/00018, 2019-03-07 

Medborgarförslag Utveckling av Kalmarsands Badplats, KSdnr 

2018/00802, 2018-10-18 

Delegationsbeslut KS, 2018/00802, 2019-01-10     

______________ 

Beslutet skickas till: 

 

Kommunstyrelsen 

Akten  
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§ 28 Dnr 2019/00014  

Motion: Fler och bättre aktiviteter på sportlovet 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden lämnar yttrande till Kommunstyrelsen i 

enlighet med förvaltningens förslag.     

Sammanfattning  

Förvaltningen ställer sig positiv till att generellt skapa fler och bättre 

möjligheter för barn och unga till olika aktiviteter under skolloven. Detta 

kräver dock att resurser för utökning av lovverksamheten tillförs 

verksamheten. Förvaltningen har inte möjlighet att enbart rikta sig till barn 

och unga som inte har ekonomiska eller andra förutsättningar.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, yttrande fler och bättre aktiviteter på sportlovet, dnr KFN 

2019/00014, 2019-03-07 

Delegationsbeslut - Remiss motion, fler och bättre aktiviteter på sportlovet, 

KS2018/00478, 2019-01-10 

Bålstapartiets motion - Fler och bättre aktiviteter på sportlovet, 2018-06-06     

______________ 

Beslutet skickas till: 
 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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§ 29 Dnr 2019/00031  

Motion: Öppna café Fridegård på kvällar och helger 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden lämnar yttrande till Kommunstyrelsen enligt 

förvaltningens förslag.   

Sammanfattning  

Den 30 oktober 2017 inkom Socialdemokraterna med en motion om att  

öppna upp Café Fridegård även under kvällar och helger. Frågan om ett 

kvälls- och helgsöppet café bör ses över förvaltningsöverskridande. Kultur- 

och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att ge nämnden ett 

uppdrag att utreda möjligheten att utöka ungdomsverksamheten med ett 

öppet ungdomscafé på Fridegårdsgymnasiet med fokus på studiehjälp enligt 

yttrande från Ungdomsrådet. Utredningen görs i samband med att kultur- 

och fritidsförvaltningen utreder fritidsgårdarnas framtida verksamhet.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Yttrande över motion öppna café Fridegård på kvällar och 

helger, dnr KFN 2019/00031, 2019-03-11 

Delegationsbeslut - Remiss motion, öppna café Fridegård på kvällar och 

helger, KS 2017/00670, 2019-01-21 

Socialdemokraternas motion - öppna café Fridegård på kvällar och helger, 

2017-10-30   

______________ 

Beslutet skickas till: 

 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 30 Dnr 2019/00013  

Motion: Lokalförankra Jan Fridegård-priset 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden lämnar yttrande till Kommunstyrelsen enligt 

förvaltningens förslag.   

Sammanfattning  

Kultur- och fritidsnämnden har från kommunstyrelsen den 10 januari 2019 

erhållit rubricerad motion för yttrande senast den 10 april 2019. Det är 

Sverigedemokraterna som den 3 maj 2018 i en motion till 

kommunfullmäktige lämnat föreslag om att lokalförankra Jan Fridegård-

priset. Av motionen framgår bland annat Sverigedemokraterna anser det 

problematiskt att priset delas ut till personer utan någon koppling till varken 

Håbo, Uppsala län eller Jan Fridegård själv. Man anser därför att ett 

kriterium för att erhålla priset ska vara att pristagaren är folkbokförd i minst 

Uppsala län, allra helst inom Håbo kommun. Vidare framgår att erhålla ett 

pris som Jan Fridegårdpriset är en stor ära, och att det är äran och 

utmärkelsen i sig som är det viktiga, inte prissumman. Prissumman bör 

minskas till 25 000 kr så att resterande 75 000 kr kan användas på ett bättre 

sätt inom exempelvis det lokala arbetet med kultur och litteratur. I motionen 

föreslås därför: 

1. Att urvalet av möjliga pristagare begränsas till personer folkbokförda 

inom Uppsala län, 

2. Att prissumman minskas till 25 000 kr 

 

Genom att lokalförankra Jan Fridegårdspriset, samt att minska prissumman 

till 25 000 kr till förmån för annan kulturell verksamhet i kommunen, 

tillgodoses möjligen andra fokusområden i Håbo kommun men då bör hela 

priset tas bort så att det inte förlorar sitt ursprungliga värde. Motionens 

konsekvenser påverkar även Uppsalas stipendium förfarande varför ett 

beslut bör tas i samråd med övriga parter.  

Då priset är kopplat till ett "vartannat år upplägg" påverkas även Uppsala 

kommun av Håbos beslut där signalvärdet har betydelse. Om Håbos 

prissumma är 25 000 kr och Uppsala kommuns prissumma är 100 000 kr får 

priset olika dignitet. Det kan också komma att uppfattas märkligt om Håbos 

prissumma är mindre än Uppsala med tanke på att Jan Fridegård är bördig 

från Håbo. Man bör antingen ha priset i sin nuvarande form eller inte ha det 

alls. 
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 Sammanträdesdatum  

 2019-03-26  

Kultur- och 
fritidsnämnden 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Yttrade över motion: Lokalförankra Jan Fridegård-priset, 

KFN 2019/00013 nr 61, 2019-03-11 

Delegationsbeslut, Remiss motion Lokalförankra Jan Fridegårdpriset, KS 

2018/00347 nr 87737, 2019-01-10 

Sverigedemokraternas motion 2018-05-04: Lokalförankra Jan Fridegård-

priset, KS 2018/00347 nr 82136, 2018-05-04 

______________ 

Beslutet skickas till: 

 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum  

 2019-03-26  

Kultur- och 
fritidsnämnden 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 31 Dnr 2019/00047  

Biblioteksplan 2020-2023 

Kultur- och fritidsnämndens förslag 

1. Kommunfullmäktige antar Håbo kommuns biblioteksplan för 2016-2019 

att gälla även för 2020.   

Sammanfattning  

Bibliotekslagen föreskriver att kommuner ska anta biblioteksplaner för sin 

verksamhet på biblioteksområdet. Håbo kommun behöver anta en ny 

biblioteksplan som börjar gälla från 2020, då den befintliga planen avser 

2016-2019.  

Att ta fram en plan för kommunens biblioteksverksamhet måste samverkas 

mellan flera olika förvaltningar. En nationell biblioteksstrategi framtagen av 

Kungliga biblioteket beräknas vara klar under 2019 och kommer vara ett 

ledande styrdokument för Håbo kommuns framtida biblioteksplan. Därför 

föreslås att den befintliga biblioteksplanen förlängs med ett år och att arbetet 

med en ny plan sker under 2020. 

   

Beslutsunderlag 

Biblioteksplan för Håbo kommun 2016-2019 

En biblioteksstrategi för hela Sverige- KB:s uppdrag och arbete 

______________ 

Beslutet skickas till: 
 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Socialförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum  

 2019-03-26  

Kultur- och 
fritidsnämnden 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 32 Dnr 2019/00065  

Information Sommar i centrum 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Nämnden tackar för informationen.   

Sammanfattning  

Kultur- och fritidsförvaltningen önskar utveckla ett sommarprogram för 

barn och barnfamiljer i centrum under fyra veckor i sommar (mitten av juli-

mitten av augusti). Målet är att skapa en mer välkomnande innerstadskänsla 

som sjuder av aktivitet och liv och som får människor att samlas på en 

gemensam mötesplats.  

Som en del i att vara en attraktiv småbarnskommun och mötesplats önskar 

kultur- och fritidsförvaltningen utveckla fler aktiviteter för våra invånare 

under halva juli och halva augusti med fokus på barn och barnfamiljer men 

även vår åldrande befolkning. Målet är att skapa en torgatmosfär som bjuder 

in till möten och aktiviteter under semestermånaden för de familjer och 

äldre som inte kommer iväg på semester samt för besökande sommargäster. 

Genomförandet görs som en del av sommarjobben och handleds av kultur- 

och fritidsförvaltningen.    
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 Sammanträdesdatum  

 2019-03-26  

Kultur- och 
fritidsnämnden 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 33 Dnr 2019/00044  

Redovisning av delegationsbeslut till kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde 2019-03-26 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av 

delegationsbeslut.    

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut för perioden 2019-02-20 - 2019-03-15 

föreligger:  

Beslut fattade inom kultur- och fritidsnämndens förvaltning, se separat 

förteckning.  

Besluten finns med i en pärm vid sammanträdet.    

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämnden 2019-03-26   

______________ 

Beslutet skickas till: 
 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum  

 2019-03-26  

Kultur- och 
fritidsnämnden 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 34 Dnr 2019/00006  

Redovisning Beslut och skrivelser ställda till kultur- 
och fritidsnämndens sammanträde 2019-03-26 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning  

Beslut från KS 2019-02-11 § 22 avseende Verksamhetsdialog 

Program emot våldsbejakande extremism, Beslut från KF 2019-02-25 § 15 

Arbetsordning för kommunfullmäktige, beslut från KF 2019-02-25 § 17 

Underrättelse om samråd av förslag till detaljplan Bålsta centrum 

SKL:s Kulturkonferens för bl. a ledande politiker äger rum 16-17 oktober i 

Halmstad 

Inbjudan Fritidsjuridik 28 maj 2019 Stockholm 

Inbjudan konferens Tylösandsdagarna 27-29 maj 2019   
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 Sammanträdesdatum  
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fritidsnämnden 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 35 Dnr 84  

Övrig fråga: Offentlig konst i kommunen 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning  

Ordförande informerar om att han varit på kommunens seminarie om 

enprocentsregeln och redogör för detta. Ordförande har i uppdrag att svara 

på en interpellation ställd av vänsterpartiet avseende offentlig kost. Det står i 

nämndens reglemente att nämnden ska jobba med frågan om offentlig konst. 

Det finns idag väldigt lite konst i Håbo kommun. Nämnden bör ta med sig 

frågan till sina partier för att klargöra partiernas inställning till offentlig 

konst.   

 
 
 

 


