Sveriges Arkitekters stämma
Föredragningspunkt 9.37

Ökat samarbete mellan våra professioner
Förslag till beslut
•
•

att Sveriges Arkitekter ska verka för en utveckling av samarbetet mellan våra
professioner.
att Sveriges Arkitekter ska visa på och lyfta fram värdet av samarbetet mellan våra
professioner.

Motivering
Vi välkomnar en sammanslagning av titlar och hur vårt yrke genomgående i VP-förslaget
målas upp som EN arkitektroll. Vi ser oss gärna som en enad arkitektkår och vi tror att detta
kommer att stärka arkitekturområdet. I denna utveckling är dock våra professioners olika
kompetenser och kunskapsområden viktiga att belysa – och framförallt samarbetet mellan
dessa.
När vi kan arbeta tillsammans genom hela processen, från tidiga skeden ner till detaljer, på
alla nivåer och i alla skalor – får vi de bästa resultaten! Vi har ibland LOU och beställarnas
organisationsformer osv emot oss i att få till samarbete, men vår enade arkitektkår borde
kunna kräva mer och sträva efter att lösa detta oavsett upphandlingsform. Hur kan vi jobba
som EN gemensam kraft i projekten? Hur kan vi på bästa sätt dra nytta av varandra? Hur
kan vi utveckla mer självklara samarbetsformer?
Vi tror att ett grundläggande steg i ett ökat samarbete är att respektive profession får mer
insyn och förståelse för varandras kompetens och arbetsprocess. För att väcka intresset
behövs exempel på vilka möjligheter ett samarbete skulle kunna generera. Sådana exempel
skulle Sveriges Arkitekter kunna samla och förmedla t ex genom tidningen Arkitekten.
Vi ser att Sveriges Arkitekter som förbund och branschorganisation (som företräder alla fyra
professioner) har möjligheten att hjälpa branschen ta ett steg framåt i utvecklingen av
samarbetet inom arkitekturområdet.
Vi är övertygade om att med ett ökat samarbete så ökar vår gemenskap, kvaliteten i utförda
tjänster och framförallt så ökar styrkan i kåren. Vi har alla mycket att lära av varandra.
Genom ett ökat samarbete har vi en möjlighet att få hela arkitekturfältet att blomstra!
Namn på motionärer:
Eva-Johanna, Inredningsarkitekt på egna firman Isestig designstudio. (talesperson)
Kerstin Lönnhag, Uppdragsansvarig Landskapsarkitekt på Mareld landskapsarkitekter.
Joakim Granström, Inredningsarkitekt på egna Exposé Arkitektur Konst Design, Örebro.
Mattias von Geijer, Bygglovarkitekt, ansvarig arkitekt på SBK, Göteborgs stad.
Catarina Schiller, arkitekt och planeringsledare på Närhälsan, Lokal och miljöenheten,
VGR.
Jonas Hallberg, Planarkitekt på Samhällsbyggnadskontoret i Kalmar.
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