
Minnesanteckningar från Arkitekturrådets möte 20 februari. 

 

1. Styrgruppen informerar  

Revidera överenskommelsen 

Överenskommelsen från 2018 mellan Länsstyrelsen och Landstinget behöver revideras. Landstinget har 

blivit Region Dalarna och Byggdialog Dalarna ingår nu som en del av styrgruppen. Anneli Strömberg 

efterträder Malin Lagergren i styrgruppen, projekt AFD fasas ut under våren. Dessutom är det bra att 

aktualisera överenskommelsen regelbundet. 

 

Presentation av rådsmedlemmar 

Alla medlemmar i rådet har möjlighet att skriva en kort (eller lång) presentation om sig själva, som 

kommer att läggas upp på vår hemsida hos Byggdialog. De som inte skriver något eget blir presenterade 

med namn och titel, samt eventuellt vilken organisation personen representerar. Presentationer skickas 

till Arkitekturrådets brevlåda: arkitekturradet.dalarna@lansstyrelsen.se 

 

Rådsmöten ute i länet 

Vi håller gärna rådsmöte någon annanstans än Länsstyrelsen/Regionen om någon vill bjuda in till det. 

Skicka e-post till Arkitekturrådets brevlåda, eller ring Linn Persson eller Frida Ryhag. 

                 

Debattartiklar Falukuriren 

Gabriel Ehrling Perers, chefredaktör Falukuriren, har varit i kontakt med Lars Ingelström om att någon 

eller flera medlemmar ut Arkitekturrådet kan skriva debattartiklar till tidningen. Skribenten 

representerar Arkitekturrådet, men står själv för innehållet och får svara på frågor/kritik. Pernilla Wåhlin 

Norén skriver mycket och kanske kan bidra med artiklar? Artiklar kan kopplas till aktivitetsdagarna och 

eventuellt också till en debattkväll i stil med de debattkvällar som anordnades på BOMO för två år sedan. 

Ann-Louise Rönestål Ek tittar vidare på om det går att genomföra inom projektets ram under våren. Det 

kan vara bra med en arbetsgrupp, som kan bidra med synpunkter på kommande artiklar. Förslag på 

arbetsgrupper tas emot av Linn Persson eller Frida Ryhag. 

 

Andra artiklar 

Arne Ludvigsson har skrivit artiklar tidigare som publicerats och kan läggas ut på rådets hemsida. Han 

(och andra som vill publicera artiklar på hemsidan) skickar materialet till Arkitekturrådets e-post så 

skickas det vidare till Byggdialogs kommunikatör. Alla rådsmedlemmar får sedan e-post när något nytt 

ligger ute. Åke Persson vill jobba kommunikativt och vill veta vad nästa steg är. Ska till exempel Arnes 

artikel läggas ut på Byggdialogs blogg, facebook eller hemsida? Det finns ett helt koppel av möjliga 

åtgärder.   

 

Boverkets arbete med den nya arkitekturpolitiken 

Boverket är mycket intresserade av Dalarnas arbete och har kontakt med styrgruppen. Det finns nio 

insatsområden, där Helena von Bergen är med i en om utveckling av vårdmiljöer. De punkter som 

Suzanne Pluntke inkom med till mötet finns som bilaga till minnesanteckningarna.  



 

Exempel:  Jobbar mycket mot länsstyrelserna – till exempel stöd till länsarkitekterna.  

Webbinarium om kulturmiljö och PBL 

Politikerutbildning i PBL. 

 

2. Svensk form 

Formveckan Dalarna 4-13 oktober 

Märta Kallur berättar att det finns 13 lokalavdelningar, varav en i Dalarna, och även i år kommer de att 

arrangera Formveckan. Arrangemanget utökas, men inbjuder till samma typ av samarbete som i fjol. Det 

är värdefullt att ha starka deltagare som till exempel ArkDes och enheten Bild och Form på Regionen 

finns också med. Kopplas gärna till Arkitekturrådet, då aktiviteten i höst ska ligga under Formveckan. 

Omfattande marknadsföring, fungerar som ett paraply. Formveckan är ett framgångsrikt koncept som 

satt sig, en vecka då gestaltningsfrågor manifesteras. 

 

Arkitekturkollo 

Märta informerar om att Svensk form har sökt pengar till arkitekturkollo i sommar. Borlänge och 

eventuellt någon mer kommun ska driva kollo för unga 7-16 år. Märta Kallur skickar beskrivning av detta 

till dem som är intresserade. Det är ett färdigt koncept, ett slöjdkollo har tidigare genomförts i två 

kommuner och det är samma idé, men kopplat till arkitektur. En arkitekt i varje kommun får stå som 

arrangör, i Borlänge är det Pernilla Wåhlin Norén och arkitekturstuderande som håller i kollot. 

 

Ung svensk form  

Visar sin utställning på BoMo i Borlänge den 5 december – 25 februari. Stor utställning sedan 15 år 

tillbaka inom hantverk/mode/arkitektur/design. Spännande att ta del av framtidens formgivare. 

 

 

3. ByggDialog Dalarna  

Organisation och arbete 

Åke Persson berättar om hur ByggDialog Dalarna fungerar, vad de jobbar med och hur arkitekturrådet 

passar in, mer information finns på hemsidan. För att Arkitekturrådet ska bli en regelrätt temagrupp 

behövs ett beslut i styrelsen, sedan får rådet tillgång till olika verktyg. En del av ByggDialogs arbete 

handlar om kommunikation – vi måste hänga med och se hur människor tar till sig information. Vi 

behöver ha en bas i tidigare arbete, men nå fler på smartare vis. Dialog, mänskliga möten och 

kunskapsväxling. ByggDialog arbetar bland annat för att få fram tydligare beställare/beställningar och 

upphandlingar, de försöker stötta hela kedjan och informera branschen.  

 

Träbyggande 

Åke nämner arbetet med träbyggnadsstrategier i kommunerna. Det är bra att ha en strategi och ett 

dokument att utgå ifrån även om det inte räcker. Växjö har gått steget längre och slagit fast att 50% av 

byggnaderna ska vara i trä. ByggDialog vill se fler höga byggnader i trä och lyfter fram skriften Ta i trä 

som bland annat Tina Wik skrivit. Vad hade till exempel hänt om Kupolen byggts i trä? Åke påpekar att vi 

inte alltid behöver visa goda exempel, de dåliga exemplen kan vara nog så intressanta att diskutera.  

 



QR-koder 

Vi kan använda it för att marknadsföra intressanta objekt. Exempelvis kan kommuner visa upp 

intressanta byggnader via QR-kod, där allmänheten använder mobilen för att få info. Det är ett enkelt 

sätt att nå ut med information där arkitekter kan beskriva tanken bakom de byggnader de ritat och det 

behöver inte bara handla om gamla byggnader. Det kan bli lite som Arnes stadsvandringar – hela 

gångstråk där man kan gå och titta på olika byggnader.  

 

4. Region Dalarna  
 

Nya enheten Bild och form 

Anneli Strömberg presenterar nya enheten bild och form där samtal med civilsamhället och 

medborgarna är viktigt. I nya kultur och bildningsplanen är arkitektur, form, och design inskrivna tydligt 

som utvecklingsområden och två avdelningar jobbar nu med detta. Nya politiken är en bra grund för 

debatter och samtal.  

 

Enprocentregeln 

Helena von Bergen informerar om arbetet med enprocentregeln, som innebär att en procent av 

byggkostnaden avsätts för konstnärlig gestaltning. Regionen ingår i ett bra nätverk med kommunerna 

kring enprocentregeln där också Statens konstråd, Boverket, Arkdes, Riksantikvarieämbetet finns med.  

 

Nationella nav  

Anneli berättar om kunskapsnav för offentlig konst. Statens konstråd har fått i uppdrag att verka för en 

stärkt kunskapsutveckling inom området offentlig konst som en del av samhällsplanering och byggande. 

Uppdraget ingår som en del i en bredare kunskapsutveckling inom den nya arkitekturpolitiken och 

genomförs i samverkan med bland andra Boverket, ArkDes och Riksantikvarieämbetet. Projekt har valts 

ut i bland annat Ludvika, Borlänge och Falun. 

 

Gestaltad livsmiljö 15 hp 

Helena jobbar med ett förslag till kurs på högskolan, 15 hp gestaltad livsmiljö. Ett förslag är att 

medlemmar ur Arkitekturrådet skulle kunna undervisa första året tillsammans med högskolan, det finns 

bra kompetens. Förslagsvis skulle man kunna hålla till i CTH-lokalerna, dit även allmänheten kan bjudas 

in.  

 

5. Styrgruppen presenterar förslag till innehåll i årets två aktiviteter  
 

Aktivitet 1: 11 April i Borlänge 

Temat är: Implementering av den nya arkitekturpolitiken – FRÅN ÖP NER TILL BYGGLOV. Hur kan 

kommunerna få in arkitekturfrågor på olika sätt i processerna.  

 

• Eskilstuna kommuns arkitektur- och stadsbyggnadsprogram – Daniel Ängmo, stadsarkitekt 

berättar om innehåll och processen med att ta fram arkitekturprogrammet, vad de har sett för 

problem och möjligheter. Vilka grupper programmet vänder sig till och hur det ska användas. 



• Kan Pål Anders Stensson presentera något om Faluns arkitekturstrategi, för att få en regional 

koppling?  

- Förhoppningsvis kan han vara med 

• Bygglovsblankett med plats för arkitektonisk idé – Arne Ludvigsson. 

• Nacka kommuns proaktiva byggprocesser? 

- Vi avvaktar svar från Maria Melcher, enhetschef bygglov. Tyresö kn. 

• Kulturmiljöprogram som utgångspunkt för kommunernas utveckling? Linnea Skog, antikvarie på 

Länsstyrelsen är projektansvarig.  Leksand har fått pengar från projektet för att ta fram ett 

kulturmiljöprogram. Kan Anna Ograhn berätta lite om exempelvis innehåll, tillvägagångssätt och 

varför kommunen har sökt?  

- Ja 

• Kan Arne hålla en kort stadsvandring i Borlänge centrum?  

- Ja 

• Finns det någon annan kommun från Dalarna som vill presentera något?  

- Nej 

 

Det är svårt att hitta föreläsare som passar alla dalakommuner, variationen är det viktiga.  

Kan vi spela in dagen för att kunna nå ut bättre? - Länsstyrelsen, Regionen, Byggdialog? 

 

Aktivitet 2: Formveckan 4-13 oktober – plats? 

• Riksarkitekten, eller arkitekturgruppen på Boverket?  

- Ann-Louise Rönestål Ek träffar både riksarkitekten och Boverkets arkitekturgrupp under ett 

möte i mars och frågar då. 

• Emina Kovacic, stadsarkitekt Karlshamn skulle kunna vara en intressant föreläsare? 

• Vad händer med byggnader sedan – fastighetsförvaltning? 

 

Planering fortsätter, kom med inspel till Arkitekturrådets e-postlåda: 

arkitekturradet.dalarna@lansstyrelsen.se 

 

6. Frågor, tips & diskussion 
 

• Tina Wik: Dalarna är unikt i Europa att ha en levande landsbygd. Pendling tillhör traditionen. 

Vissa byar är riksintresse. Byutveckling är en intressant fråga. 

• Helena von Bergen: Detaljplan för Åkerö brofäste, Leksand – lyssnar kommunen på invånarna?  

• Anna Ograhn berättar att de har försökt beskriva sina ställningstaganden och bakgrunden till 

förslaget. Ett femtiotal yttranden har kommit in.  

• Mail från privatperson ang. Åkerö brofäste, Leksand 

- Första gången arkitekturrådet frågas till råds. Rådet ska inte komma med gemensamma 

yttranden, men däremot ska mailet besvaras, hur processen ser ut och hur rådet fungerar.  

• Det vore bra med en djupare diskussion i rådet om hur kommunerna kan bemöta medborgarnas 

reaktioner och hur det är möjligt att förbereda allmänheten på förändringar. När det blir konkret 

i form av en detaljplan, då reagerar folk. Även om kommunen försökt föra dialog långt innan. Det 
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är inte alltid lätt att vara lojal mot arbetsgivaren som tjänsteperson, vad är okej/inte okej att 

säga? Kommunala tjänstepersoner saknar rätten att protestera. Vi skulle kunna ordna en egen 

dag för diskussioner.  

- Linn Persson föreslår datum längre fram i vår. 

• Lars Ingelström: Det skulle kunna vara intressant med en debatt eller diskussion om pågående 

byggprojekt. Höghuset i Leksand till exempel. Arne Ludvigsson: Intressant med Dalarnas självbild 

och bilden av Dalarna. Kanske kan dessa olika idéer fördelas på kommande aktivitetstillfällen? 

• Kulturmiljöappen – samla in allmänhetens tips på värdefulla kulturmiljöer. En intressant och kul 

idé i Leksands kommun. 

• SAGDA med i Arkitekturrådet?  

- Frida Ryhag har ett inbokat möte med SAGDA för att diskutera. Ska vi samarbeta, haka på 

deras aktiviteter, annat? De delar ut arkitekturpris, vilket kan vara något att fånga upp och 

göra något mer av. Kanske kan delas ut i ett högtidligare sammanhang. Arkitektfirmorna i 

Dalarna kanske kan vara med på det. Koppla till aktivitet.  

• Uppdatera text till hemsida (t.ex. ändra Landsting till Region), vem tar på sig det?  

- Styrgruppen fixar. 

• Maila ut kontaktuppgifter till medlemmar och endast ha namn på hemsidan?  

- Styrgruppen ändrar på hemsidan, så att det bara står namn och e-postadress. Inga 

telefonnummer. 

• Lars Ingelström visar boken Arkitektur Dalarna. Det finns överblivna exemplar av boken hos 

Länsstyrelsen och hos Falu kommun.  

- Den som har överblivna exemplar tar med böckerna till nästa rådsmöte ifall någon vill ha en. 

• Förslag att alla ska ha namnskyltar på sig när vi ses. 

- Styrgruppen tittar på det. 

 

 

7. Nästa möte 

Nästa arkitekturrådsmöte hålls i slutet av augusti/början av september. 

 

 

 


