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Kallelse Rådet för Konst och offentlig miljö 

Tid Tisdagen 21 september kl. 9-11 

Plats Teams, länk skickas 

Ordförande Ragnhild Selstam 

 
 

Ärende  Föredragande 

       1 Mötets öppnande                 Ragnhild 

2 Senaste mötesprotokollet Ragnhild 

3  Ekonomi Carl 

4 Skötsel av utekonst Maria 

5                         Utsmyckning av Smögenparken                                                         Carl 

6     Plan för kommande utsmyckningar Carl 

     7 Samverkan Sotenäsbostäder Ragnhild 

8 Våra Rum Carl 

     9 Granitkusten-Stenens Hus info Carl/Britt 

    10 Flytt av Claes Hakes skulptur info Carl 

   11 Konferenser  

    12 Nästa möte    

    13               Mötets avslutande  

 

Välkommen! 

 

Ragnhild Selstam 

Ordförande 
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Protokoll 

 

Rådet för Konst och Offentlig miljö 

 

Datum 2021-09-21 kl. 9-10.30 

 

Deltagare Ragnhild Selstam ordförande   

Gunnel Berlin, Ellen Jansson, Succkie Gunnarsson, Carl Forsberg, Britt Wall 

Plats Teams 

 

 

1 Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 

2 Senaste mötesprotokollet läggs till handlingarna utan anmärkning. 

 

3 Carl gör en tjänsteskrivelse för att begära medel från kommunstyrelsen enligt tidigare 

protokollsbeslut. Staffan Karlander kontaktas för en begäran om att investeringsmedel 

för 2021 förs över till budget 2022, då pågående utsmyckning av Smögenparken 

färdigställs under kommande år. 

 

4 Maria Josefsson har meddelat i mail att skötsel av utekonst kan utföras av tekniska 

avdelningen inom befintlig rambudget.  

 

5 Utsmyckningen av Smögenparken pågår enligt plan. Invigning planeras till påsken 

2022. 

 

6 Plan för kommande utsmyckningar diskuteras och antas med följande ändringar: flera 

projekt kan pågå parallellt och därmed ska årsindelningen ersättas med turordning. 

 

Britt och Carl får i uppdrag att starta upp utsmyckningarna för Bovallstrand och Väjern, 

Lokala samhälls- och kulturföreningar kontaktas för dialog och samarbete innan nästa 

ROK möte den 16 november. Det är viktigt att Maria Josefsson medverkar då insatserna 

ska samordnas med tekniska avdelningens planering av torgen på respektive ort.  

 

7 Carl får i uppdrag att skriva fram ett tjänsteutlåtande angående Sotenäsbostäders 

medverkan i offentlig utsmyckning avseende 1%:s regeln. 

 

8 Carl informerar on projektet Våra Rum där ansökan om medel pågår. 

 

9 Uppdraget från kommunen angående Stenens Hus är nu klart att föreläggas 

kommunstyrelsen. Det finns många intressenter i projektet och förslaget är att bilda en 

stiftelse samt avsätta en 30% administrativ resurs under max ett år. Resursen kan 

tillsättas inom kultur- och fritids ordinarie verksamhet. Stiftelsen föreslås återkomma till 
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kommunstyrelsen angående markresurs när Stenens Hus utformning och finansiering är 

fastställd. 

 

Projekt Granitkusten står inför bildande av en förening. Fokus har legat på att producera 

och ge ut ett 1000 bitars pussel där det bohuslänska granitlandskapet exponeras i bilder 

och en QR kod visar vägen till 10 inspelade berättelser. Lansering kommer att ske till 

påsken 2022. Ragnhild föreslår kontakt med sponsorer inom stennäringen för att nå en 

rimlig kostnad för pusselts utpris. 

 

10 Claes Hakes skulptur står fortfarande kvar på Udden. Enligt kontrakt ska Hav och 

Land stå för ”hemtransport” men så har inte skett. Carl får i uppdrag att prata med Claes 

och Kjell Andersson i Hunnebostrands samhällsförening för att hitta en lösning för 

skulpturens framtid. 

 

11 Konferenser: Carl och eventuellt Ragnhild deltar i Kulturting 8 oktober. Deltagande 

kommer också att ske i Attraktiva kommuner och Folk och Kultur. 

 

12 Flera av kommunens fontäner saknar vatten.  Rådet önskar en information från Maria 

till nästa möte.  

 

13 Nästa möte blir den 16 november kl 9-11 i kommunhuset. 

 

14 Ordförande avslutar mötet. 

 

 

 

 

Ragnhild Selstam                  Britt Wall  

Ordförande                            Sekreterare 

 

 

Bilaga  Planering utsmyckning av offentlig miljö 

 

 

 


