
 

 
 

 

 

  
 

 

   

 

  
 

 

PROTOKOLL Sida 34 
Bildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-09 

§ 54 Dnr BN 2020/000709-4 

Oskarshamns kommuns konstpolicy – Remissförslag 

Bildningsnämndens beslut 
1. Bildningsnämnden godkänner föreliggande remissförslag till Oskarshamns kommuns 

konstpolicy. 
2. Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att skicka förslaget till Konstpolicyn för 

Oskarshamns kommun på remiss till övriga nämnder och kommunstyrelsen. 
3. Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att organisera remissförfarandet så att 

privatpersoner och organisationer har möjlighet att ta del av remissförslaget till Konstpolicyn för 
Oskarshamns kommun och lämna in synpunkter. 

Ärendet 

Bakgrund 
Nuvarande konstpolicy för Oskarshamns kommun fastställdes 2015-04-13, § 60, av 
kommunfullmäktige. Bildningsförvaltningen har på uppdrag av bildningsnämndens presidium gjort en 
översyn av och tagit fram ett förslag till reviderad konstpolicy för Oskarshamns kommun. 

Förslag till reviderad konstpolicy 
Konstpolicyn är ett övergripande dokument som beskriver syfte och ansvarsfördelning gällande 
kommunens offentliga konst. 

I förslaget till reviderad konstpolicy tydliggörs avsikten med den offentliga konstens hanterande och 
upplevelsevärde och konstnärernas viktiga betydelse för allas behov av estetisk stimulans. Den är 
avsedd att gagna möjligheter till upplevelser i det offentliga rummet och där dessa skapar 
reflektioner och tankar som i sin tur bidrar till personlig utveckling. I förlängningen kan värdet av en 
konstpolicy öka lusten och trivseln i att växa upp och leva i en kommun som bejakar dessa värden. 

I uppdraget från bildningsnämndens presidium ingår även att ta fram riktlinjer för förvaltning av 
offentlig konst i Oskarshamns kommun. Riktlinjerna beslutas av bildningsnämnden och ska utgöra 
ett stöd och förtydliga ytterligare kring  organisation, samverkan och förvaltning. 

Förslaget till reviderad konstpolicy har beretts av bildningsnämndens presidium och behandlats vid 
dubbelpresidiemöte med tekniska nämnden 2021-05-27. Vid dubbelpresidiemötet bestämdes att 
underhållsansvaret för statyer och annan konstnärlig gestaltning ska fördelas och regleras mellan 
tekniska nämnden och bildningsnämnden via en gränsdragningslista. 

Vid dagens sammanträde beslutar bildningsnämnden om ett förslag till konstpolicy för Oskarshamns 
kommun som ska skickas på remiss för inhämtande av synpunkter. Efter remissrundan behandlar 
förvaltningen inkomna synpunkter. Därefter beslutar bildningsnämnden om ett förslag som ska 
skickas till kommunfullmäktige som är den instans som fastställer konstpolicyn. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 
  

 

 

 
 

  

 

 

PROTOKOLL Sida 35 
Bildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-09 

§ 54 fortsättning 

Konsekvenser för barn och unga
En tydligt dokumenterad avsikt med den offentliga konstens hanterande är av signifikant betydelse 
för barns och ungas förståelse för konstens upplevelsevärde och därmed också om konstnärernas 
viktiga betydelse för allas behov av estetisk stimulans. En policy vars konsekvens är avsedd att 
gagna möjligheter till upplevelser i det offentliga rummet och där dessa skapar reflektioner och 
tankar som i sin tur bidrar till personlig utveckling. I förlängningen så kan värdet av en konstpolicy 
öka lusten och trivseln i att växa upp i en kommun som bejakar dessa värden. 

Ärendets behandling 
Förvaltningen föreslår följande: 
1. Bildningsnämnden godkänner föreliggande remissförslag till Oskarshamns kommuns 

konstpolicy. 
2. Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att skicka förslaget till Konstpolicyn för 

Oskarshamns kommun på remiss till övriga nämnder och kommunstyrelsen. 
3. Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att organisera remissförfarandet så att 

privatpersoner och organisationer har möjlighet att ta del av remissförslaget till Konstpolicyn för 
Oskarshamns kommun och lämna in synpunkter. 

Bildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-05-26, § 31, att anteckna informationen till 
protokollet. 

Dagens sammanträde 
Kulturchef Peter O Ekberg föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Sven-Gunnar Persson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar 
bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-31 
Konstpolicy för Oskarshamns kommun – Remissförslag 
Konstpolicy för Oskarshamns kommun (nuvarande) 
Bildningsnämndens arbetsutskott 2021-04-14, § 31 

Skickas till 
För kännedom: 
Bildningschefen 

För åtgärd: 
Kulturchefen 
Kultursekreteraren 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 




