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Pehr-Mikael Sällström berättade om Sveriges kommuners arbete med arkitekturpolicyer, mål, 
strategier och riktlinjer. Politiken är nationell, men det är i kommunerna som arbetet görs. Vad är en 
arkitekturpolicy? Enligt Sveriges Arkitekter är det ett framåtsyftande och övergripande dokument 
som uttrycker kommunens långsiktiga strategi för kommunens arbete med gestaltad livsmiljö, 
arkitektur, hållbarhets- och kvalitetsfrågor, för att säkra dessa redan i tidiga skeden som grund för 
dialog med dem som vill bygga. 

Materialet är nytt och inte ännu allmänt känt och kommer att skickas ut när det görs offentligt. Det 
blir troligen under januari. 

 

Pernilla Wåhlin Noren berättar om Borlänges arkitekturprogram, som utgår från ett antal 
arkitekturprinciper. Den gestaltade livsmiljön ska 

-ha en arkitektonisk idé. 
-utformas med tanke på platsens förutsättningar. 
-förhålla sig till den historiska kontexten. 
-byggas med långsiktigt hållbara metoder och material. 
-göra mark- och vattenområden tillgängliga. 
-ge utrymme åt grönstrukturer och biologisk mångfald. 

Det finns också en barnversion, som gärna får användas av den kommun som vill. Barnversionen av 
Borlänge kommuns arkitekturprogram kommer att skickas ut till skolor och även användas som 
underlag vid arkitekturkollon. 

 

Laget runt  
Fokuserade idag på följande:  

- var ni på kommunerna står i övergången till att leverera digitala detaljplaner. 
- återkoppling från rådsgruppsmöte om markanvisning och eller bygga varsamt/lokala särdrag. 
- övrigt av intresse 

 

Leksand upprättar alla detaljplaner digitalt. Men har inte helt bestämt om de ska skriva avtal med 
lantmäteriet om datavärd eller inte. De ligger i startgroparna med hela digitala 
samhällsbyggnadsprocessen. Digital ÖP är på gång, men behöver funderas mer på. De funderar också 
på en arkitekturpolicy och på om den ska arbetas in i kommande ÖP. Leksand stod med i Sveriges 
arkitekters lista över de kommuner som bedöms ha en arkitekturpolicy, men anser inte själva att de 
har någon egentlig policy förutom det som står i kulturmiljöprogrammet. 

 



Säter är i stadiet där de letar information och behöver veta rent praktiskt hur de ska leverera 
information digitalt. De har varit på många seminarier osv, men saknar handfasta tips på hur de ska 
gå till väga. Skulle exempelvis en konsult kunna leverera åt kommunen? Överlag är det högt 
byggtryck i Säter, främst för bostäder. Två stora järnvägsprojekt där arkitekturfrågorna kommer in. 

 

I Borlänge är läget under kontroll vad gäller digitala kartor, men det är fortfarande lite oklart när det 
gäller beskrivningarna.  

 

Malung-Sälen ligger i startgroparna för digitaliseringen. Inväntar information från olika leverantörer. 
Myckett att göra i kommunen. Den kommun i länet som har flest detaljplaner i omlopp. Sälfjällets 
reningsverk har fått nytt tillstånd, vilket gör att det kan komma loss en del detaljplaner nu. Ett 
program om friluftslivet ska snart påbörjas.  

 

I arbetsgruppen Bygga varsamt har det bland annat pratats om en länsomfattande kunskapsportal, 
som är lite vidare än bara det som finns i dokumentet bygga varsamt. Det är viktigt att synka tänk, 
strategier och delar över hela länet. Frågan lyftes om en delregional strategi för de här frågorna 
skulle kunna vara ett alternativ, men det är inte riktigt samma sak.  

 

I arbetsgruppen Markanvisning har det varit bra diskussioner och det har framkommit att det skiljer 
sig mellan stora och små kommuner hur mycket erfarenhet som finns. Större kommuner har jobbat 
lite mer med det och de kommuner som har haft markanvisningar ska dela med sig av sina kunskaper 
och erfarenheter framöver. I Leksand är stadsarkitekten med i markanvisningar bland annat för att se 
så att det stämmer överens med vad som står i ÖP. Byggdialog sitter med i gruppen och lyssnar för 
att se om de kan bidra med något, exempelvis genomföra någon aktivitet framöver. De som deltagit 
tycker att det är bra att dela kunskaper och erfarenheter. Det har diskuterats ett 
markanvisningsmallbibliotek, det skulle behövas en processbeskrivning av markanvisningsarbetet. 
Det är möjligt att använda rådet för att medlemmarna i markanvisningsgruppen ska få input, att 
testa eller att ta upp saker från rådsgrupperna på ordinarie rådsmöten. 

 

Formveckan - arkitekturrådet var i Leksand, och evenemanget var lyckat även i år, intressant och bra. 
Svensk form Dalarna fick kritik för att allt inte hade tillräckligt bra verkshöjd, men fick mycket positiv 
kritik också. I år var det mestadels digitalt, och planen är att fortsätta använda en digital plattform.  

Borlänge kommun vill gärna låna ut modulen från formveckan, idén är att lyfta stadsrummet och 
frågan om hur vi använder det. Borlänge har ställt modulen på sidan av en gata, men egentligen 
borde den stå mitt i en gata. Det skulle vara intressant att se den på en annan, kanske lite mindre 
plats. Projektet skulle må bra av att testas i andra typer av miljöer. Hur skulle det till exempel fungera 
i fäbodmiljöer med de urbana ord som används. Torgbegreppen kan omformuleras. Om det ställs i 
annan miljö kan det kanske kopplas ihop med regionens projekt, se nedan. Det finns inga krav på 
redovisning för modulen. Ingen äger den och den kostar inget. 

En annan landsbygd – utställning på Wallénhallen i Leksand. Det var en utställning som visade sju 
initiativ som alla på olika sätt arbetar för att förädla och utveckla områden på 



landsbygden. Utställningen ville visa ett alternativt synsätt på landsbygden, som ibland beskrivs som 
stagnerad, och uppmärksamma att det just nu pågår flera utvecklingsprojekt där verksamheter, 
platser och bostäder växer fram. Initiativ där grupper tillsammans skapar ett hållbart, kreativt och 
socialt liv i sin bygd. Genom att synliggöra dessa ville utställningen skapa förståelse för hur, och med 
vilka medel och resultat, man kan arbeta med lokal planering och utveckling idag. Utställningen ville 
även väcka frågor om huruvida staden är svaret på hållbar utveckling, och om lokala lösningar kan ge 
svar på globala problem. Boken kopplad till en annan landsbygd finns hos Regionen, hör av er till 
Camilla Nyman för att få ett exemplar. Det kan skickas via biblioteksbussen/blodbussen om så 
önskas. Det är tänkt en uppföljning på boken, men Regionen vet inte när.  

Region Dalarna arbetar med krismedel, residensverksamhet och gestaltad livsmiljö, med fokus på 
små platser och byar. Regionen har inlett ett samarbete med en biblioteksfilial i Falu kommun, men 
behöver ytterligare ett initiativ som drivs utifrån en specifik plats. Hör av er om ni känner till något i 
era kommuner. Ett liknande projekt: Odla torg, ArkDes, som är intressant.  Regionen är pigga på att 
arrangera lärande tillfällen eller samtal om de här frågorna och har redan ordnat en kultursalong, där 
människor under friare former träffas och pratar om konst, form och arkitektur. 

 

Dalarnas museum ska ta fram ett kulturmiljöprogram för Falun och Borlänge. 

 

Nya världsarvsplanen för Falun har många kopplingar till arkitektur. Falu kommun letar ny arkitekt. 
Frågan om kulturen och världsarvskulturen blir intressant att följa.  

 

Styrgruppen informerar om att arbetet med en logotyp för Arkitekturrådet är igång igen. Förslaget är 
att göra en stiliserad bild av Scalae Dalecarliae, en skulptur i brons som togs fram av Jordi Arkö som 
designpris och delades ut av dåvarande Arkitekturrådet till projektet Vackert Rättvik 2005. 

 

Nytt på medlemsfronten 

Maria Sten är tillbaka efter föräldraledighet och sitter med som en av representanterna för 
Byggdialog. 

Ronja Backsel är ny planarkitekt i Malung-Sälen från juni och sitter med i detta möte som 
representant för kommunen. 

Emma Sillanpää tar över efter Katarina Kobosko och sitter som representant för Säters kommun. 

Linn Persson har varit borta från rådet i snart två år, men är åter med som representant för 
Länsstyrelsen och ska avlasta Frida Ryhag i vissa uppgifter. 

Tomas Johnsson är ny i styrgruppen för Arkitekturrådet, men har suttit med i rådet i många år. 

 

 

 

/Antecknat av Linn Persson 


