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§ 44
Information om målningen på Rosendalsskolan (KN 2020.060)

Beslut
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att
kulturnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning

När Hammarbacksskolan, nuvarande Rosendalsskolan norra, byggdes 1977 fick fyra 
Vallentunakonstnärer i uppdrag att smycka ut skolan med konst. Peter Tillberg målade i 
trappan ner till källarplanet “Det rasande berget”.

I början av mars 2020 blev konsthandläggaren kontaktad av en privatperson som meddelade 
att Tillbergs målning var till hälften övermålad. Kulturförvaltningen tog kontakt med skolan, 
fastighetsavdelningen och kommunens jurister. Veckan efter gjordes ett platsbesök av 
konsthandläggare och kulturchef för att kontrollera skadan.

Händelsen med målningen är ett ingrepp i upphovsrätten och innebär att upphovsmannen eller 
hens efterlevande kan begära skadestånd. Upphovsrätten innebär att man inte får förändra ett 
konstverk utan upphovsmannens tillstånd. Man bör också ha en dialog med upphovsmannen 
eller hens efterlevande i det fall man behöver ta bort ett konstverk, i syfte att ge dem en chans 
att hand om verket, eller dokumentera det. En privatperson har polisanmält kommunen för 
intrång i upphovsrätten, men utredningen är nedlagd. Kulturförvaltningen har kontakt med 
Peter Tillbergs efterlevande och de har valt att inte begära skadestånd, om kommunen istället 
köper en skulptur av honom.

Ett förslag på att restaurera väggmålningen är framtagen och det uppskattas till en kostnad av 
215 000 kr. Barn och ungdomsförvaltningen vill inte renovera konstverket, dels för att det är 
för dyrt, dels med tanke på skolans elevinflytande, då eleverna tycker att konstverket är mörkt 
och skapar en otrygg miljö.

Beslut är taget på att kommunen målar över hela konstverket och registrerar detta i 
konstregistret, och köper in ett nytt konstverk av Peter Tillberg till en maxkostnad av 150 000 
kr. Den summan delas på Kulturförvaltningen, Barn och ungdomsförvaltningen och Teknik 
och fastighetsförvaltningen. En konstkonsult är anlitad för att ta fram ett lämpligt konstverk 
och lämplig placering i samarbete med tjänstemän på Kulturförvaltningen och Teknik och 
fastighetsförvaltningen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, information om målningen på Rosendalsskolan
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Tjänsteskrivelse

Information om målningen på 
Rosendalsskolan

Förslag till beslut
Kulturnämnden noterar informationen.

Ärendet i korthet

När Hammarbacksskolan, nuvarande Rosendalsskolan norra, byggdes 1977 fick fyra 
Vallentunakonstnärer i uppdrag att smycka ut skolan med konst. Peter Tillberg 
målade i trappan ner till källarplanet “Det rasande berget”.

I början av mars 2020 blev konsthandläggaren kontaktad av en privatperson som 
meddelade att Tillbergs målning var till hälften övermålad. Kulturförvaltningen tog 
kontakt med skolan, fastighetsavdelningen och kommunens jurister. Veckan efter 
gjordes ett platsbesök av konsthandläggare och kulturchef för att kontrollera skadan. 

Händelsen med målningen är ett ingrepp i upphovsrätten och innebär att 
upphovsmannen eller hens efterlevande kan begära skadestånd. Upphovsrätten 
innebär att man inte får förändra ett konstverk utan upphovsmannens tillstånd. Man 
bör också ha en dialog med upphovsmannen eller hens efterlevande i det fall man 
behöver ta bort ett konstverk, i syfte att ge dem en chans att hand om verket, eller 
dokumentera det. En privatperson har polisanmält kommunen för intrång i 
upphovsrätten, men utredningen är nedlagd. Kulturförvaltningen har kontakt med 
Peter Tillbergs efterlevande och de har valt att inte begära skadestånd, om kommunen 
istället köper en skulptur av honom. 

Ett förslag på att restaurera väggmålningen är framtagen och det uppskattas till en 
kostnad av 215 000 kr. Barn och ungdomsförvaltningen vill inte renovera 
konstverket, dels för att det är för dyrt, dels med tanke på skolans elevinflytande, då 
eleverna tycker att konstverket är mörkt och skapar en otrygg miljö.

Beslut är taget på att kommunen målar över hela konstverket och registrerar detta i 
konstregistret, och köper in ett nytt konstverk av Peter Tillberg till en maxkostnad av 
150 000 kr. Den summan delas på Kulturförvaltningen, Barn och 
ungdomsförvaltningen och Teknik och fastighetsförvaltningen. En konstkonsult är 
anlitad för att ta fram ett lämpligt konstverk och lämplig placering i samarbete med 
tjänstemän på Kulturförvaltningen och Teknik och fastighetsförvaltningen.
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Handlingar
Tjänsteskrivelse, Information om målningen på Rosendalsskolan

Petri Peltonen Anders Dahlgren
Förvaltningschef Enhetschef kultur

______________________

Ska expedieras till
Akten
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