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Kallelse Rådet för Konst och offentlig miljö 

Tid Onsdagen 26 maj 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 Vatten i fontäner Ragnhild 

7      Ny Utsmyckning 2021 Carl 

8 Q märkning av Myrkällan Väjern Britt 

9 Samverkan Sotenäsbostäder Ragnhild 

10 Våra Rum Carl 

     11 Infotavlor, affischer                                          Carl 

    12 Granitkusten-Stenens Hus info Carl/Britt 

     13 Flytt av Claes Hakes skulptur info Carl 

    14 Nästa möte    

    15               Mötets avslutande  

 

Välkommen! 

 

Ragnhild Selstam 

Ordförande 
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Protokoll 2021-05-26 

 
Deltagare: Ragnhild Selstam, Maria Josefsson (punkt 1-7), Succkie Gunnarsson,  

Gunnel Berlin, Carl Forsberg och Britt Wall  

Gäst: Alexandra Hedberg, Konstnärscentrum Väst 

 

 

1 Ragnhild Selstam öppnar mötet och hälsar alla välkomna! 

 

2 Mötet inleds med en presentation av konstnärscentrum Väst som är en förening med 

350 medlemmar från Västra Götalandsregionen, Hallands- och Jönköpings län. 

Alexandra är anställd konstkonsulent som ska utgöra ett stöd till kommuner när det 

gäller utsmyckning och upphandling av konst. Hon kan medverka med sin kompetens 

och erfarenhet i både små och stora projekt till en kostnad av 10-15% av 

utsmyckningens budget. Projekt över 615 000 ska upphandlas enlig lag medan övriga 

kan ske genom olika urvalsmetoder. Alexandra har god kännedom om 

medlemskonstnärernas olika kompetenser och inriktningar och har många 

utsmyckningsprocesser att delge kunskaper ifrån.  

 

3 Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna utan anmärkning. 

 

4 Det finns ingen information i nuläget och om medel för skötsel av utekonst. Maria 

informerar om att det har anställts en ny anläggningschef, Tomas Wallin och att det nu 

är han som ansvarar för ekonomin. Maria återkommer med information. 

 

5 Utsmyckningen av Smögenparken pågår och konstnären Peder Istad beräknar att 

konstverket kan vara på klart innan årsskiftet.  Rådet bedömer det lämpligt med 

invigning först till påsk då vattnet i fontänen är påslaget. Invigningen kan med fördel 

kombineras med KVIRR såvida arrangemanget genomförs.  Konstnären efterfrågar en 

ritning över vattenanslutningen vilken Maria kommer att maila till Carl. 

 

6 Ragnhild tar upp frågan angående övriga fontäner i kommunen som saknar vatten. 

Maria svarar att fråga diskuteras på tekniska avdelningen när det gäller parkerna i 

Väjern, Hunnebostrand och Tången. Det behövs köpas in nya pumpar och fontänerna 

behöver uppdateras. Rådet funderar över hur dessa fontäner kan utformas och möjligen 

kan det bli ett projekt där vi tar stöd av Konstnärscentrum Väst. Maria informerar vidare 

om hur tekniska avdelningen ser på frågan till nästa möte. 

 

7 Ny utsmyckning för 2021 diskuteras. För att en utsmyckning ska bli optimal så är det 

önskvärt att den finns med i byggprojektens initiala skeden. Rådet bör därför ha en god 

framförhållning på de utsmyckningar som önskas. De områden som diskuteras på 

dagens möte är: torget i Bovallstrand, Hunnebohemmet, Väjerns centrum, fontäner i 

parker samt granitväggarna vid nya Kungshamn/Smögenrondellen. Carl får uppdraget 

att sammanställa en projektplan på de utsmyckningar som kan bli aktuella för 
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kommande 5 årsperiod. Rådet beslutar om ett extra möte den 22 juni kl. 9.00 för att 

enbart diskutera kommande års investeringar i Konst och offentlig utsmyckning. 

Det finns frågor om hur de privata exploatörerna och kommunens bolag bidrar till 

offentlig utsmyckning. Rådet ser det som önskvärt att även de kan knytas till 1% regel 

eller bidra på annat sätt. Britt tar upp frågan med Håkan Von Dolwitz som ansvarar för 

plan och exploatering.  

 

8 Ekonomin: det finns 625 000 på kontot varav 400 000 ska gå till utsmyckning för 

innevarande år. Resterande är uppbokat på tidigare projekt. Carl får i uppdrag att begära 

medel från kommunstyrelsen för den löpande verksamheten. Britt har gjort ett utkast till 

TJU som delges Carl. 

 

9 Britt redogör för Q-märkning. När det gäller Q märkning av Myrkällan i Väjern så 

finns det möjligheter att kommunen ger den skydd via detaljplan. Då det inte är aktuellt 

med någon ny detaljplan där så kan skydd inte ges i nuläget. Det blir först när beslut om 

ny detaljplan tas som saken kan prövas. Carl meddelar Friska Vindar som undrade över 

Q märkning. 

 

10 Carl informerar om Våra Rum som är ett Fyrbodalsprojekt med syfte att stärka och 

utveckla de kommunala planeringsprocesserna angående offentlig utsmyckning. Sotenäs 

har valts ut som en av fyra pilotkommuner då det i kommunen finns ett fungerande 

förvaltningsövergripande råd. Det pågår just nu en förankringsprocess för att 

kommunen ska delta och beslut fattas inom kort.  Ragnhild minns tidigare 

Fyrbodalsprojekt i samma anda där det bl.a. togs fram ett utsmyckningsförslag för 

Väjerns centrum. Succkie som också deltog i projektet får i uppdrag att leta fram 

skisserna till Ragnhild. Pengar kommer att sökas från, Leader, VGR m.fl. 

 

11 Britt har fotat de informationstavlor som ägs och hyrs ut av Sotenäs Turism. 

Samtliga har bygglov och de flesta står på kommunens mark som arrenderas av Sotenäs 

Turism. 

Rådet önskar att tavlan vid Smögenparken tas bort och placeras på annan plats. Rådet 

anser också att dessa tavlor bör uppdateras och utformas med ett enhetligt attraktivt 

formspråk. 

Succkie informerar om att det ska tillsättas en arbetsgrupp för översyn av infartstavlorna 

i Södra och Norra kommundelen. Rådet föreslår att Britt deltar i denna grupp och att 

uppdraget utvidgas att även gälla övriga informationstavlor i kommunen. 

 

12 Carl delger oss information om Granitkusten där fokus nu är på att framställa ett 

pussel med ett collage av häftiga granitmiljöer i Norra Bohuslän. Pusslet innehåller 

också 10 berättelser som speglar stenhuggarepoken som läses upp av professionella 

skådespelare. Berättelserna nås via en QR kod. Pusslet kommer att lanseras i april 2022. 

 

Stenens Hus utredning beträffande intressenter för bildande av stiftelse pågår. Kontakter 

har tagits med ett 20-tal aktörer. Alla förutom en har visat intresse för Stenens Hus och 

några har redan nu sagt sig vara villig att ingå som stiftare. Utredningen väntar på att 
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några föreningar ska hålla årsmöten för formella beslut. Stadgar har utarbetats med 

hjälp av länsstyrelsen och sanktionerats på ett möte med föreningarna och andra aktörer. 

 

13 Carl informerar om flytten av Claes Hakes skulptur. Hur det ska ske är oklart i 

nuläget.  

 

14 Ordförande avslutar mötet 

 

Nästa ordinarie möte 21 september kl. 9-11 

OBS extra möte den 22 juni kl. 9-11 

 

 

 

Ragnhild Selstam                            Britt Wall 

Ordförande                                     Sekreterare 

 

 

 

 

 

 


