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Motion 15 

 

Omställningsråd 
 
Stämman föreslås besluta: 

- att ett omställningsråd tillsätts med uppgift att hantera de stora omvälvningar kåren 
står inför.  

- att detta ska ske omgående, omställningsrådet bör börja sitt arbete under 2023 
- att arbetet med omställningen rapporteras och kommuniceras kontinuerligt  
- att omställningsrådet har följande uppgifter: 

o Att samordna omställningsinsatser i styrelse, på kansli, i nämnder, juryer 
och akademier. Arbetet behöver bedrivas i breda nätverk och 
kommuniceras kring så att processerna är öppna och följbara för 
medlemmarna 

o Att arbeta mot att vässa och uppdatera grundutbildningarna som idag 
håller en varierande nivå när det kommer till klimat- och hållbarhetsfrågor. 
För att säkerställa framtida yrkesutövares kunskaper måste studenter få rätt 
kunskap och redskap med sig från utbildningen.  

o Att överse kompetensutveckling i den yrkesverksamma kåren. Både 
byggbranschen och arkitektrollen är i förändring. Vi måste under denna 
omställning ställa högre krav på att vi arkitekter uppdaterar vår kunskap 
kontinuerligt. 

o Att bedriva lobbyarbete och samverkan med politik + bransch. 
Omställningen av byggbranschen går för långsamt och vi bär alla ansvar 
för att den förändringen ska ske så snabbt som möjligt.  

o Att stötta medlemmar under omställningen  

Motivering  
Vi befinner oss i en tid av redan tydliga klimatförändringar och en akut minskad 
biodiversitet. Vi måste för att bromsa utvecklingen drastiskt minska våra utsläpp. 

Enligt IPCC-rapporten som kom i februari gör varje vidare fördröjning att vi riskerar missa 
möjligheten att säkra en värld som är möjlig att leva i.  

Att bygga är extremt resurskrävande, och orsakar enorma mängder utsläpp. I Sverige står 
byggbranschen för c:a ⅕ av våra totala utsläpp av växthusgaser, och 40% av vårt avfall.  

Vi som yrkesgrupp bär alltså ett stort ansvar och vi behöver agera snabbt.  
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En kraftsamling är nödvändig och vi ser detta som en av Sveriges Arkitekters allra viktigaste 
frågor under de närmaste åren. 

De materialresurser vi använder för byggnation är ändliga, och vissa material är det 
osäkert om vi kommer ha tillgång till ens inom en nära framtid. Vi behöver alltså även av 
detta skäl snabbt hitta andra förhållningssätt än “business as usual” och bli mer flexibla i en 
föränderlig omvärld. 

Omställningen kommer ta tid och resurser i anspråk, och vi har förståelse för de 
ekonomiska utmaningarna. Samtidigt anser vi att ekonomiska begränsningar inte är ett 
tillräckligt argument för att hindra det omställningsarbete som Sveriges arkitektkår står inför.  

Vi vill uppmuntra styrelsen att prioritera detta och vid behov söka alternativa 
finansieringsmöjligheter.  

Om vi inte ändrar och utvecklar våra arbetssätt utifrån rådande omständigheter, kommer vi 
göra oss irrelevanta på marknaden, och i förlängningen kommer många av oss att bli 
arbetslösa.  

Namn på motionär  
Architects Climate Action Network Sverige / arkitekt SAR/MSA Tove Sjöberg, arkitekt 
SIR/MSA Anna Holst, arkitekt SAR/MSA Anna Mistry Bergbom, arkitekt MSA Julia Eriksson 
Lagerqvist, arkitekt SAR/MSA Martin Spengler  
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Motion 15 - svar 

 

Omställningsråd 
 

Styrelsen förslår att stämman beslutar  

- att motionen avslås. 

Motivering  
Motionärerna föreslår att ett omställningsråd tillsätts under 2023. Styrelsen delar helt 
motionärernas syn på att byggbranschen måste minska sin klimat- och miljöpåverkan samt 
att arkitekterna har en nyckelroll i detta omställningsarbete. Styrelsen är också helt enig med 
motionärerna om att omställningen är en högprioriterad fråga för förbundet.  

Det motionärerna föreslår att det föreslagna rådet skulle ha till uppgift är sådant som 
förbundet redan gör enligt verksamhetsplanen. Sveriges Arkitekter kommer att fortsätta sitt 
arbete enligt verksamhetsprogrammet med att verka för det prioriterade målet Att 
arkitekterna är ledande i omställningen till ett hållbart samhällsbyggande. Förbundet ska 
arbeta med och integrera omställningen i allt förbundet gör och i detta är förbundets arbete 
med politisk påverkan och att rusta grundutbildningarna särskilt prioriterat. Förbundet har 
dock inte något behov av ytterligare ett arbetsorgan då förbundet integrerat 
hållbarhetsfrågorna i samtliga arbetsorgans instruktioner då styrelsen har beslutat att den 
viktiga uppgiften att leda och samordna förbundets arbete på detta område ska vara 
styrelsens uppgift. Detta är viktigt för att styrningen av en av de mest prioriterade frågorna 
för förbundet sker just av styrelsen, men samtidigt vill förstås styrelsen att medlemmarnas 
kompetens och engagemang i frågan tas tillvara på bästa sätt i förbundets fortsatta arbete 
med att stötta, inspirera och bana väg för medlemmarnas omfattande omställningsresa 
enligt handlingsplanen Vägen Framåt 

Ansvaret för att bevaka grundutbildningarna är en uppgift som ligger på 
Utbildningsutskottet. Den fortsatta kompetensutvecklingen på hållbarhetsområdet bedrivs 
dels inom förbundets egen kursverksamhet men också inom förbundets politiska 
påverkansarbete där förbundet gentemot politiken och högskolorna driver frågorna om att 
dels komplettera grundutbildningarna med praktiska kunskaper om klimatsmart och 
ekologisk hållbar arkitektur samt dels behovet av motsvarande nya påbyggnadsutbildningar 
för redan yrkesverksamma arkitekter. Förbundets akademier, utskott och råd bistår med 
sina kunskaper i detta arbete, men ytterst bedrivs det politiska påverkansarbetet under 
styrelsen med utgångspunkt i de påverkanstrategier som styrelsen har beslutat. För att 
säkerställa omställningskompetensen i arbetsorganen framöver gör nuvarande styrelse ett 

Sveriges Arkitekters stämma 
 
Föredragningspunkt 8 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 av 2 

medskick till kommande styrelse om vikten att tillse att det finns medlemmar med kunskaper 
och erfarenheter av arbete med arkitektur med minimal klimat- och miljöpåverkan samt 
cirkularitet i samtliga arbetsorgan.  
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