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Kallelse Rådet för Konst och offentlig miljö 
Tid Tisdagen 17 maj kl. 9-11 
Plats Kommunhuset, lokal Sandö, 3:dje våning intill IT avdelningen 
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/ Regional konstgrupp Carl 

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

9 Skulptur Hunnebo rondellen Ragnhild 

    10 Konferenser  

    11   Nästa möte    

   12      Övriga frågor  

   13               Mötets avslutande  
 
Välkommen! 
 
Ragnhild Selstam 
Ordförande 
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Protokoll Rådet för Konst och offentlig miljö  
Datum 2022-05-175   Tid 9-11.00 
 
Deltagare Ragnhild Selstam ordförande   
                 Ellen Jansson, Succkie Gunnarsson, Carl Forsberg, Maria       
                 Josefsson, Britt Wall 
 
Plats          Kommunhuset, Sandö 
 
 
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 har försenast och 
kommer att tas upp på kommunstyrelsens arbetsutskott innan sommaren. Dessa medel 
är främst avsedda för mindre åtgärder såsom skyltning och övrigt informationsmaterial 
avseende kommunens konst. Önskvärt är också medel för att kunna göra årliga mindre 
konstinköp från lokala konstnärer. Beslutas att Carl/Britt tar fram en konstpolicy för 
inköp av konst och att i budgetarbetet för 2023 begära ytterligare 25 000 för konstinköp. 
Konstpolicyn ska vara klar så att beslut kan fattas av KF under hösten 2022. Ärendet 
återrapporteras på nästa möte den 13 september. 
 
På kontot finns ca 740 000 varav 50 000 är uppbokade för inköp av Claes Hakes 
skulptur och 240 000 för utsmyckningen av Smögenparken. Rådet beslutar att tillföra 
ytterligare 50 000 till Smögenparken för restaurering av bassängen. Totalt kvarstår 
därefter 400 000. 
 
4 Invigning av utsmyckningen i Smögenparken är försenad på grund av 
leveransproblem. Invigningen planeras nu till Kristihimmelfärdshelgen. Carl 
koordinerar med Maria och återkommer med exakt dag. 
 
5 Planerade utsmyckningar 
Bovallstrand:  utsmyckningen ska samordnas med projekteringen för hela torget. 
Tekniska avdelningen har fått 1,3 miljoner för ändamålet och har upphandlat 
Nordkonsult som inom kort kommer att redovisa ett gestaltningsförslag för torget. 
Fyrbodalprojektet Våra Rum erbjuder stöd i processen med den konstnärliga 
utsmyckningen. Carl kontaktar dem för att lägga upp en plan för deras medverkan i att 
genomföra en medborgardialog. För den konstnärliga utsmyckningen finns 400 000. 
Britt har träffat Friska Vindar på Väjern. De önskar att få anlagt en grillplats samt en 
skylt vid Myrkällan. Britt får i uppdrag att be Friska Vindar att återkomma med förslag 
på en” konstnärligt” utsmyckad grillplats. Beträffande hamnplanen på Väjern så bör den 
påbörjade detaljplanen i området ta hänsyn till hur området ska gestaltas. 
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6 När det gäller 1% regel och kommunala bolag så finns en tjänsteskrivelse klar som 
kommer att behandlas inom kort. Skrivelsen tar sikte på att få mandat till att utreda 
förutsättningarna för att även Sotenäsbostäder ska avsätt 1% av sina 
investeringskostnader till offentlig utsmyckning. Ärendet återrapporteras på nästa möte 
den 13 september. 
 
 
7 Carl sitter med i en regional konstgrupp som ska stimulera och bidra till att höja 
kompetensen i arbetet med offentligt gestaltad miljö i kommunerna. Barns möjlighet att 
påverka hur vi utformar våra miljöer ska speciellt uppmärksammas i enlighet med 
barnkonventionen. Beslutas att frågan ska diskuteras  på nästa ROK möte. 
 
8 Stenens Hus har nu flera aktörer som kan tänka sig att ingå som stiftare för att bilda 
insamlingsstiftelsen Stenens Hus. Förslag till stadgar är framtagna och en valberedning 
har arbetat fram ett förslag till styrelse.  Ansökningshandlingar för ett Leaderprojektet är 
insända och väntar på beslut.  
 
Föreningen Granitkusten har lanserat sitt granitpussel vilket blev en succé, 750 av 1000 
pussel är redan sålda. Det planeras för en ny utgåva.  
 
Gerlesborgsskolan har en ny verksamhetsledare i ordförande Johan Wingestad. 
Elevunderlaget sviktar inför hösten och ekonomin är en ständig utmaning. Många 
insatser planeras för en positiv utveckling av skolan. 
 
9 Övriga frågor:  ett förslag har kommit från Lars-Erik Knutsson angående utsmyckning 
av rondellen vid Hunnebo Lera. Britt kontaktar Trafikverket som ansvarar för rondellen 
angående möjliga förbättringsåtgärder. 
 
Det behövs nya vigselpresenter. Ragnhild tar med sig frågan till Konstföreningens 
årsmöte. 
 
Konstnären Ivana Machakova vill sälja sitt verk ”Fisken” och undrar om kommunen är 
intresserad. ROK avböjer erbjudandet. Det finns dock ett intresse av att konstverket 
”Krönikan” ska återvända till Sotenäs då både idé och förarbete gjordes i samarbete 
med Sotenäsgillet. 
 
10 Konferenser:  kulturpolitisk konferens i Vänersborg den 25 maj angående ny 
regional kulturplan. Ragnhild och Carl deltar. 
 
11 Nästa möte är den 13 september kl. 9-12 i kommunhuset, Kungshamn. 
 
12 Ordförande avslutar mötet. 
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Ragnhild Selstam                  Britt Wall  
Ordförande                            Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


