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Nacka kommun lämnar följande yttrande: 

 

Det är utmärkt att arkitekturens roll i att skapa hållbara lösningar i samhället lyfts fram av 

utredningen. Under en lång tid har byggandet i Sverige av bostäder, verksamhetslokaler och 

infrastruktur präglats av andra bevekelsegrunder såsom t.ex. storskalighet. Därtill har få och 

dominerande aktörer i kombination med ett omfattande regelverk lett till en likformighet 

och att arkitekturens roll kommit att begränsas. Detta har bland annat lett till en 

kortsiktighet i utformningen av livsmiljöer som många gånger ska tjäna samhället under 

många decennier. I Nacka kommun finns exempel på både mycket väl gestaltade miljöer 

såsom exempelvis Järla Sjö och mindre väl genomtänkta lösningar. 

 

Slutsatsen är dock inte en ny statlig myndighet eller statliga mål för arkitekturen. Snarare 

handlar det om att lära av andra länder som lyckats kombinera en god gestaltning med 

hållbara ekonomiska lösningar. Man behöver inte titta längre än till Danmark och Tyskland 

för att hitta sådana exempel. Där arbetar arkitekterna i mycket större utsträckning i nära 

samverkan med slutkunderna. 

 

På kommunnivå ska vi pröva andra lösningar än att förlita oss på en ny statlig myndighet. 

Det finns en hel del kompetens på området god gestaltning både inom det privata 

näringslivet såväl som på högskolorna. Ett exempel på kommunal verksamhet där goda 

arkitekturella lösningar bevisligen leder till bra verksamhetsresultat är inom skolans område.  

 

Inom kommunens ansvar ligger också att skapa goda förutsättningar för bra konkurrens 

mellan olika aktörer där god gestaltning lyfts fram som ett kriterium, till exempel vad gäller 

markanvisningar. 

 

Nacka kommun avstyrker således både nya nationella mål för arkitektur som blir styrande 

för kommunernas stadsplanering och att en ny arkitekturmyndighet bildas. Båda förslagen 

riskerar att leda till att nya bostäder både blir dyrare och tar längre tid att få fram. 

 

 

 

Mats Gerdau  Lena Dahlstedt 
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