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§ 60
Inköp av offentlig konst (KN 2020.064)
Beslut
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att
 
kulturnämnden beslutar att använda 150 000 kr avsatt från investeringsmedel, årligt anslag, 
till inköp av offentlig konst.

Ärendebeskrivning
I början av året blev Peter Tillbergs väggmålning ”Det rasande berget” i Rosendalsskolan 
Norra till hälften övermålad. Händelsen med målningen var 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.

Kulturförvaltningen har kontakt med Peter Tillbergs efterlevande och de har valt att inte 
begära skadestånd, om kommunen istället köper ett nytt konstverk av honom, vilket 
kommunen beslutat sig för att göra. Det finns förslag på antingen två tavlor målade av Peter 
Tillberg eller en skulptur. Kostnaden för att införskaffa nytt konstverk av Peter Tillberg 
uppgår till max 150 000 kr.

Kulturförvaltningen har tidigare fått beviljat anslag på 400 000 kr till inköp av ny
AV-teknik. Endast 246 00 kr av dessa kommer att användas till den investeringen, vilket gör 
att det finns kvar årligt anslag på 254 000 kr att utnyttja för 2020. Av dessa vill 
Kulturförvaltningen använda 150 000 kr för inköp av nytt konstverk av Peter Tillberg.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kulturnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2020-11-17, Inköp av offentlig konst
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Tjänsteskrivelse

Inköp av offentlig konst

Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att använda 150 000 kr avsatt från investeringsmedel, årligt 
anslag, till inköp av offentlig konst.

Sammanfattning av ärendet
I början av året blev Peter Tillbergs väggmålning ”Det rasande berget” i 
Rosendalsskolan Norra till hälften övermålad. Händelsen med målningen var 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. 

Kulturförvaltningen har kontakt med Peter Tillbergs efterlevande och de har valt att 
inte begära skadestånd, om kommunen istället köper ett nytt konstverk av honom, 
vilket kommunen beslutat sig för att göra. Det finns förslag på antingen två tavlor 
målade av Peter Tillberg eller en skulptur. Kostnaden för att införskaffa nytt 
konstverk av Peter Tillberg uppgår till max 150 000 kr.

Kulturförvaltningen har tidigare fått beviljat anslag på 400 000 kr till inköp av ny
AV-teknik. Endast 246 00 kr av dessa kommer att användas till den investeringen, 
vilket gör att det finns kvar årligt anslag på 254 000 kr att utnyttja för 2020. Av dessa 
vill Kulturförvaltningen använda 150 000 kr för inköp av nytt konstverk av Peter 
Tillberg.

Ekonomiska konsekvenser
Inköp av offentlig konst medför inga kapitalkostnader och kommer därför inte 
påverka Kulturnämndens budget.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Petri Peltonen Anders Dahlgren
Förvaltningschef Kultur Kulturchef
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