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Datum

2019-12-03

§ 397
Dnr 2018-00524
Svar på motion från Anders Ekström (M) om ordförandeporträtt i
kommunfullmäktigesalen
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till tidigare beslut från den
13 augusti 2013, § 112, att kommunfullmäktigesalen ska prydas av porträtt av
kommunfullmäktiges tidigare ordföranden.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att komplettera
porträttsamlingen av kommunfullmäktiges ordföranden i kommunfullmäktigesalen
så att den finns i obruten följd från kommunsammanslagningen 1974 fram till dags
datum.
Kommunfullmäktige avsätter 60 000 kronor ur kommunfullmäktiges anslag för
oförutsedda händelser för komplettering av porträttsamlingen.
Sammanfattning av ärendet
Anders Ekström (M) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den
11 september 2018, § 144, att porträttsamlingen av kommunfullmäktiges
ordföranden i kommunfullmäktigesalen ska kompletteras så att den finns en obruten
följd fram till dags datum. Avsikten är att knyta ihop dåtid med nutid och fortsätta
den tradition som fanns innan kommunsammanslagningen 1974.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-01
Kommunfullmäktige 2013-08-13, § 112
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2013-03-08
Nämnden för Kultur & Fritid 2018-11-21, § 71
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2018-10-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-02, § 349
Motion från Anders Ekström (M) om ordförandeporträtt i Kommunfullmäktigesalen
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.
Beslutet skickas till
Anders Ekström (M), Kommunstyrelsen, nämnden för Kultur & Fritid,
kommunledningskontoret; specialist ekonomi

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-11-01
Diarienummer

u

KS/2018:524 Kungsbacka

Svar på motion från Anders Ekström (M) om ordförandeporträtt i
Kommunfullmäktigesalen
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till tidigare beslut från den 13 augusti 2013,
§ 112, att Kommunfullmäktigesalen ska prydas av porträtt av kommunfullmäktiges tidigare
ordföranden.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att komplettera porträttsamlingen av
kommunfullmäktiges ordföranden i Kommunfullmäktigesalen så att den finns i obruten följd från
kommunsammanslagningen 1974 fram till dags datum.
Kommunfullmäktige avsätter 60 000 kronor ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda händelser
för komplettering av porträttsamlingen.
Sammanfattning av ärendet
Anders Ekström (M) föreslår i motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 11 september 2018,
§ 144, att porträttsamlingen av kommunfullmäktiges ordföranden i Kommunfullmäktigesalen ska
kompletteras så att den finns en obruten följd fram till dags datum. Avsikten är att knyta ihop dåtid
med nutid och fortsätta den tradition som fanns innan kommunsammanslagningen 1974.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen till nämnden för Kultur & Turism för yttrande.
Nämnden för Kultur & Turism angav att förvaltningen vid tidigare tillfälle fått förfrågan från
kommunfullmäktiges dåvarande ordförande Per Ödman (M) om huruvida porträttsamlingen i
Kommunfullmäktigesalen skulle kunna ingå i kommunens konstsamling, registreras i konstregistret
och förvaltas av förvaltningen för Kultur & Turism. Förvaltningsledningen beslutade då att samlingen
inte skulle ingå i kommunens konstsamling och att ansvaret för nuvarande och eventuellt kommande
porträtt inte ligger på Kultur & Turism. Med anledning av detta ansåg förvaltningen att den inte har
något ansvar för nuvarande samling och inte heller för en utökning av samlingen i form av nya porträtt.
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Kommunledningskontorets bedömning är att kommunfullmäktige genom sitt beslut den 13 augusti
2013, § 112, redan tagit ställning i frågan och beslutat att Kommunfullmäktigesalen ska prydas av
porträtt av kommunfullmäktiges tidigare ordföranden.
I kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse från 2013 som föregick kommunfullmäktiges beslut
framgår att det är nämnden för Kultur & Fritid (då nämnden för Kultur & Turism) som svarar för att
smycka kommunens offentliga lokaler med konst ur konstsamlingen. Enligt förvaltningen för Kultur &
Fritid uppfyller dock inte porträtt i form av fotografier som föreslås i motionen sådan konstnärlig
verkshöjd att de kan infogas i befintlig konstsamling. Med anledning av detta föreslås i stället att
kommunstyrelsen får ansvara för att komplettera porträttsamlingen.
I beredningen har det framkommit att det handlar om elva tidigare ordföranden från
kommunsammanslagningen 1974 fram till dags datum. Den som först tjänstgjorde som ordförande i
den nybildade kommunen finns redan avporträtterad, dock saknas graverad namnskylt. För att
porträttet ska ha samma utformning som övriga porträtt föreslås också att porträttet kompletteras med
en ny ram samt en graverad namnskylt.
I kommunens arkiv finns tidigare tagna fotografier i digitalt format på de sju efterföljande
ordföranden. De tre återstående utgörs av nuvarande ordförande och de två som dessförinnan innehaft
uppdraget. Möjlighet finns således att komplettera porträttsamlingen.
Ekonomi
Kostnad för komplettering uppskattas till omkring 60 000 kronor. I summan ingår porträtt på 54x64
cm, ram med graverad namnskylt, retuschering av tidigare tagna fotografier samt fotografering av de
ordföranden som ännu inte fotograferats. Kostnad för retuscheringen går inte att fastställa på förhand.
Prisnivån varierar därför mellan 0-1 500 kr per porträtt.
Bild 54x64 cm

2 200 kr/st.

Ram

1 250 kr/st.

Graverad skylt

750 kr/st.

Retuschering

0-1 500 kr/st.

Fotografering

720 kr/st.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-01
Nämnden för Kultur & Fritid 2018-11-21, § 71
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2018-10-30
Kommunfullmäktige 2013-08-13, § 112
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Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2013-03-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-02, § 349
Motion från Anders Ekström (M) om ordförandeporträtt i Kommunfullmäktigesalen
Beslutet skickas till
Anders Ekström (M), Kommunstyrelsen, nämnden för Kultur & Fritid,
Kommunledningskontoret; specialist budget

Patrik Johansson
Kommunsekreterare
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Nämnden för Kultur & Turism

Datum

2018-11-21

0

Kungsbacka

§ 71

Yttrande (M)-motion om ordförandeporträtt i kommunfullmäktigesalen
KT/2018:153

1.1.5.1

Beslut - förslag till beslut i kommunfullmäktige
Nämnden för Kultur & Turism föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning
till att porträttsamlingen inte ingår i kommunens konstsamling.
Sammanfattning av ärendet
Anders Ekström (M) har i motion 2018-08-30 föreslagit att porträttsamlingen av ordföranden i
fullmäktigesalen kompletteras så att det finns en obruten följd fram till dags dato.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-11 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
vidare beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-10-02 att remittera motionen
till nämnden för Kultur & Turism och kommunledningskontoret för beredning.
Motionen har inkommit till nämnden för Kultur & Turism 2018-10-15 med begäran om yttrande
senast 2019-01-31.
Yttrande
Förvaltningen för Kultur & Fritid lämnar i tjänsteskrivelse 2018-10-30 följande yttrande:
Förvaltningen för Kultur & Turism har vid tidigare tillfälle fått förfrågan från
kommunfullmäktiges dåvarande ordförande Per Ödman, huruvida porträttsamlingen i
kommunfullmäktigesalen skulle ingå i kommunens konstsamling och registreras i konstregistret
och att Kultur & Turism skulle ha ansvaret för samlingens porträtt.
Förvaltningsledningen beslutade då att meddela att samlingen inte skulle ingå i kommunens
konstsamling och att ansvaret för nuvarande och eventuellt komman porträtt inte ligger på
Kultur & Turism.
Med anledning av detta anser förvaltningen att man inte har något ansvar för nuvarande samling
och inte heller för en utökning av samlingen i form av nya porträtt.
Nämnden ställer sig bakom detta och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Beslutsunderlag
Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2018-10-30
Remiss från kommunstyrelsens diarium, 2018-10-15
(M)-motion, 2018-08-30
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-10-30
Diarienummer

0

KT/2018:153 Kungsbacka

Yttrande (M)-motion om ordförandeporträtt i kommunfullmäktigesalen
– remiss från kommunstyrelsen KS/2018:524
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande daterat 2018-10-30 och överlämnar det till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
Yttrandet innebär att nämnden för Kultur & Turism föreslår att kommunfullmäktige avslår
motionen med hänvisning till att porträttsamlingen inte ingår i kommunens konstsamling.
Sammanfattning av ärendet
Anders Ekström (M) har i motion 2018-08-30 föreslagit att porträttsamlingen av ordföranden i
fullmäktigesalen kompletteras så att det finns en obruten följd fram till dags dato.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-11 att remittera motionen till kommunstyrelsen för vidare
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-10-02 att remittera motionen till nämnden för
Kultur & Turism och kommunledningskontoret för beredning.
Motionen har inkommit till nämnden för Kultur & Turism 2018-10-15 med begäran om yttrande
senast 2019-01-31.
Yttrande
Förvaltningen för Kultur & Fritid lämnar i tjänsteskrivelse 2018-10-30 följande yttrande:
Förvaltningen för Kultur & Turism har vid tidigare tillfälle fått förfrågan från kommunfullmäktiges
dåvarande ordförande Per Ödman, huruvida porträttsamlingen i kommunfullmäktigesalen skulle ingå
i kommunens konstsamling och registreras i konstregistret och att Kultur & Turism skulle ha ansvaret
för samlingens porträtt.
Förvaltningsledningen beslutade då att meddela att samlingen inte skulle ingå i kommunens
konstsamling och att ansvaret för nuvarande och eventuellt komman porträtt inte ligger på
Kultur & Turism.
Med anledning av detta anser förvaltningen att man inte har något ansvar för nuvarande samling och
inte heller för en utökning av samlingen i form av nya porträtt.

Kultur & Fritid

1 (2)

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN

2 (2)

Beslutsunderlag
Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2018-10-30
Remiss från kommunstyrelsens diarium, 2018-10-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-10-02, § 349
Kommunfullmäktige, 2018-09-11, § 144
(M)-motion, 2018-08-30
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Ulrika Granfors
Förvaltningschef
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Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Datum

2013-08-13

§ 112

KS 12-00175/ 11

Svar på motion om porträtt av Deras Majestäter Konungen
och Drottningen i fullmäktigesalen, från Thord Brynielsson
(SO)
Beslut
Motion avslås med hänvisning till att föllmäktigesalen ska prydas med porträtt av
tidigare föllmäktigeordföranden.
Sammanfattning
Ledamoten Thord Brynielsson (SD) väckte i skrivelse daterad 2012-05-22, motion
om att ett porträtt av det svenska Kungaparet ska inskaffas och sättas upp på en
framträdande plats i kommunfullmäktigesalen i stadshuset.
Nämnden för Kultur & Turism har ställt sig bakom förvaltningens yttrande daterat
2013-01-14, i vilket det framgår att ett officiellt porträtt av Kungaparet inte kan
betraktas som ett konstverk och därmed inte kan ingå i kommunens konstsamling.
Ärendet anses i och med det inte ligga inom ramen för Kultur & Turisms
verksamhetsområde. Kommunstyrelsens förvaltning har sedan i sitt yttrande daterat
2013-03-08, gjort bedömningen att ett porträtt av Kungaparet salcnar koppling till
Kungsbacka, norra Halland och de ändamål lokalen används till, varpå motionen bör
avslås.

Besluts underlag
Kommunfullmäktige 2012-08-14, § 184
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-18, § 308
Nämnden för Kultur & Turism, 2013 -0 1-23, § 2
Kommunstyrelsens förvaltning, skrivelse 2013-03 -08
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2013-04-16, § 139; Ärendet återremitteras.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2013-05-28, § 200
Kommunstyrelsen, 2013 -06-18, § 165
Anförande
Anförande hålls av Thord Brynielsson (SD) och Mattias From (-).
Yrkande
Thord Brynielsson (SD) och Mattias From(-) yrkar bifall till motionen.

Paragrafen fortsätter

ExpedieraVbestyrkt
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Datum

2013-08-13

§ 112 fortsättning

KS12-00175/11

Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Thord Brynielsson
(SD) med fleras yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Beslutsexpediering

TB, KT, KSF;RL

T JÄNSTESKRIVELSE

111

Kungsbacka

KommWlstyrelsen

Svar på motion om porträtt av Deras Majestäter Konungen och
Drottningen i fullmäktigesalen i stadshuset, från Thord Brynielsson
(SO)

I (2)
Oalum

Förslag till beslut i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Motionen avslås med hänvisning till att ett porträtt föreställande det svenska
Kungaparet inte kan ingå i kommunens konstsamling samt saknar en tydlig koppling
till Kungsbacka kom.mun och norra Halland vilket är gemensamt för befintliga
porträtt i kommunfullmäktigesalen.

2013-03-08
Dnr

KS12-00175/11

Sammanfattning
Ledamoten Thord Brynielsson (SD) väckte i skrivelse daterad 2012-05-22, motion
om att ett porträtt av det svenska Kunga.paret ska inskaffas och sättas upp på en
framträdande plats i kommunfullmäktigesalen i stadshuset.
Nämnden för Kultur & Turism har ställt sig bakom förvaltningens yttrande daterat
2013-01-14, i vilket det framgår att ett officiellt porträtt av Kunga.paret inte kan
betraktas som ett konstverk och därmed inte kan ingå i kommunens konstsamling.
Ärendet anses därmed inte ligga inom ramen för Kultur & Turisms
verksamhetsområde. Kommunstyrelsens förvaltning bar sedan i sitt yttrande daterat
2013-03-08, gjort bedömningen att ett porträtt av Kunga.paret saknar koppling till
Kungsbacka, nolTa Halland och de ändamål lokalen används till, varpå motionen bör
avslås.

Yttrande
Kommunfullmäktigesalen i stadshuset används idag som sammanträdeslokal för
Kungsbackas kommunfullmäktigeförsamling, som föreläsningssal och som
utställnirtgslökal för den kommunala konstföreningen. Befintlig utsmyckning av
kommunfullmäktigesalen består delvis av porträtt föreställande personer med
historisk koppling till Kungsbacka, norra Halland och kommunens verksamhet. Dels
finns här konst som ingår i kommunens konstsan11ing.

Kommunstyrelsens filrvnltning
Kommunstyrelsens kansli
Rcbcckn Lönnroth
Dircl-1 0300-834233
rcbecka.lonnroth@kungsbnckn.se

Kungsbncku kommun
434 81 Kungsbacka
Bcs0ksndrcss
Stndshuset, Storgotnn 37
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Enligt nämnden för Kultur & Turisms bedömning går det inte att betrakta ett
officiellt porträtt av Kungaparet som ett konstverk och det kan dänned inte ingå i
kommunens konstsamling. Ärendet ligger således utanför Kultur & Turisms
verksamhetsmmåde, vilka i övrigt svarar för att smycka kommunens offentliga
lokaler men då med konst ur konstsamlingen. Ett porträtt föreställande det svenska
Kungaparet saknar även den tydliga koppling till Kungsbacka, norra Halland och
kommunens verksamhet vilket är gemensamt för de porträtt som hänger i
kommunfullmäktigesalen idag. Därmed finns skäl att avstå från att inskaffa och

placera ett porträtt av Kungaparet i kommunfullmäk:tigesalen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2012-08-14, § 184
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-18, § 308
Förvaltningen för Kultur & Turism, yttrande 2013-01-14
Nämnden för Kultur & Turism, 2013-01-23, § 2
Kommunstyrelsens förvaltning, yttrande 2013-03-08

Kommundirektör

Lillemor Berglund
Verksanmetschef
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Kommunfullmäktige

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2018-09-11

Il

Kungsbacka

§ 144
Anmälan av motion från Anders Ekström (M) om ordförandeporträtt i
kommunfullmäktigesalen
Dnr KS/2018:524
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare
beredning.
Sammanfattning av ärendet
Anders Ekström (M) har inkommit med en motion om ordförandeporträtt i
kommunfullmäktigesalen.
Beslutsunderlag
Motion från Anders Ekström (M), 2018-09-04
Beslutsgång
Ordförande Per Ödman (M) ställer proposition på om motionen kan remitteras
till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att kommunfullmäktige
bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Expedierat/bestyrkt

2018-08-30

Motion

Det är vanligt i stadshus i vårt land att fullmäktiges sammanträdessaJ pryds av porträtt av
tidigare ordföranden. Det är en sedvänja som medverkar till att knyta ihop då med nu, som ger
en koppling bakåt och som dokumenterar det som varit.

Så har det varit i Kungsbacka tidigare. Tydligen bröts traditionen vid
kommunsammanslagningen 1974 eller vid en tidpunkt nära det. Det tycker jag är en brist som
gör oss lite historielösa. De gamla porträtten är oljemålningar. Så behöver det inte vara. Det
går lika bra med porträttfoton i samma storlek.

Jag föreslår härmed att porträttsamlingen av ordföranden i fullmäktigesalen kompletteras så
att det finns en obruten föl' d fram till nu.

