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Kallelse Rådet för Konst och offentlig miljö 
Tid Tisdagen 15 februari kl. 9-11 
Plats Teams 
Ordförande Ragnhild Selstam 

  
Ärende  Föredragande 

 1 Mötets öppnande Ragnhild 

2 Senaste mötesprotokollet Ragnhild 

3  Ekonomi Carl 

4                         Utsmyckning av Smögenparken                                                         Carl 

5     Plan för kommande utsmyckningar /uppföljning Carl 

6 Samverkan Sotenäsbostäder/ tjänsteskrivelse Carl/Britt 

7 Våra Rum Carl 

8 Granitkusten-Stenens- Hus- Gerlesborgsskolan info Carl/Britt/Ragnhild 

9 Flytt av Claes Hakes skulptur info Carl 

    10 Konferenser  

    11   Nästa möte    

    12               Mötets avslutande  
 
Välkommen! 
 
Ragnhild Selstam 
Ordförande 
 
 
 
 
 
 
Protokol 
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Rådet för Konst och Offentlig miljö 
 
Datum 2022-02-15   Tid 9-10.30 
 
Deltagare Ragnhild Selstam ordförande   
                 Gunnel Berlin, Ellen Jansson, Succkie Gunnarsson, Carl Forsberg, Maria       
                 Josefsson, Britt Wall 
 
Plats          Teamsmöte 
 
 
1 Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
 
2 Senaste mötesprotokollet läggs till handlingarna utan anmärkning. 
 
3 Ekonomi, ärendet angående medel till Rådets löpande verksamhet kommer upp i 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 mars. Ca 400 000 skr är överfört i budget för 
2022, mestadels kommer att gå åt till utsmyckningen på Smögen. I budget för 2022 har 
1% reserverats för Rådets investeringsverksamhet, ca 400 000 skr. 
 
4 Invigning av utsmyckningen i Smögenparken planeras till Påsk såvida vädrets makter 
inte sätter stopp för installationen på plats. Britt och Carl återkommer med förslag på 
dag och invigningsceremoni.  
 
5 Planerade utsmyckningar 
Bovallstrand:  utsmyckningen ska samordnas med projekteringen för hela torget. 
Tekniska avdelningen har fått 1,3 miljoner för ändamålet och arbetet kommer att starta 
inom kort. Tekniska kommer att hålla möte med Bovallstrands Hembygdsförening den 
17 mars kl. 14 och då kommer även Carl att delta. 
Väjern:  En ny detaljplan har påbörjats. Det är viktigt att utsmyckningsfrågan kommer 
in så tidigt som möjligt i programskedet. Den 25 mars kommer tekniska att hålla möte 
med föreningen Friska Vindar där även Britt kommer att delta.   
Det är viktigt att Rådet blir delaktig i hela projektprocesserna så att utsmyckningarna 
kan samordnas och bli en del av helheten 
 
 
 
6 När det gäller 1% regel och kommunala bolag så finns en tjänsteskrivelse klar som 
kommer att behandlas den 30 mars på ksau. Skrivelsen tar sikte på att få mandat till att 
utreda förutsättningarna för att även Sotenäsbostäder ska avsätt 1% av sina 
investeringskostnader till offentlig utsmyckning. 
 
 
7 Carl informerar om projektet ”Våra Rum- offentlig gestaltad livsmiljö” som är ett 
kompetensutvecklingsprojekt under ledning av kommunalförbundet Fyrbodal. Rådet 
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kan få tillgång till konsultation och hjälp i olika projekt. Närmast till hands ligger de 
kommande utsmyckningarna i Bovallstrand och Väjern. Ett första möte kommer att 
hållas med konsulten i mars månad. 
 
8 Stenens hus har nu 10-15 aktörer som kan tänka sig att ingå som stiftare för att bilda 
insamlingsstiftelsen Stenens Hus. Förslag till stadgar är framtagna och en valberedning 
arbetar för tillfället med att ge förslag till styrelse.  Ansökningshandlingar för ett 
Leaderprojektet är påbörjade med syfte att utveckla metoder för insamling av medel 
samt för genomförande av en arkitekttävling. Bidrag kommer även att sökas från Västra 
Götalandsregionen. 
 
 Projekt Granitkusten lanserar sitt granitpussel den 8 april i Lysekils Folkets Hus. Det 
blir öppet hus med utställningar från Granitkustens medlemmar samt event för speciellt 
inbjudna gäster. 
 
Gerlesborgsskolan söker ny verksamhetsledare. En översyn pågår om hur verksamheten 
kan samordnas på bästa sätt mellan skolorna i Stockholm och Gerlesborg. Västra 
Götalandsregionen minskar kulturstödet till Gerlesborgsskolan med 50% vilket kommer 
att få konsekvenser. En dialog kommer att hållas med Tanum och Sotenäs på 
kommunalrådsnivå. 
 
 
9 Claes Hakes skulptur står fortfarande kvar på Udden och det finns nu ett avtal mellan 
konstnären, Sotenäs kommun och Hunnebostrands Samhällsförening.  Avtalet bygger 
på att Hunnebostrands Samhällsförening ska samla in 200 000 skr och att Sotenäs 
kommun bidrar med 200 000 skr, Rådet beslutar att bidra med 50 000 skr från sitt konto 
för att täcka upp kommunens tidigare beslut om 150 000 skr. Skulle insamlingen av 
medel inte lyckas så kvarstår tidigare beslut om hemtransport till Göteborg vilken 
beräknas till 150 000 skr. 
 
10 Rådet diskuterar på vilket sätt allmänheten kan involveras i kommunens 
utsmyckningsprocesser. Det är viktigt att få med alla åldrar i dialogen. Mer tid kommer 
att ägnas åt denna fråga på Rådets kommande möte. 
 
11 Konferenser: Ragnhild, Carl och Britt rapporterar från deltagande i konferenser. 
 
12 Nästa möte är den 17 maj kl. 9-12 i kommunhuset, Kungshamn. 
 
13 Ordförande avslutar mötet. 
 
 
 
 
Ragnhild Selstam                  Britt Wall  
Ordförande                            Sekreterare 
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