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REMISS: BETÄNKANDET GESTALTAD LIVSMILJÖ 

(SOU 2015:88) 

 

HSB Riksförbund (nedan HSB) har givits möjlighet att komma med synpunkter på ovan 

nämnda betänkande. Samhället står inför stora utmaningar, inte minst kopplade till den akuta 

bostadsbristen, med avgörande och angelägna frågor som rör ett hållbart samhällsbyggande. 

Därmed är det välkommet att politiken som rör arkitektur, form och design har setts över. Det är 

dessutom positivt att utredningen har tagit ett bredare grepp på målen för arkitektur-, form- och 

designpolitiken utifrån perspektivet hållbara livsmiljöer och hållbar samhällsutveckling.  

Arkitekturpolitiken har tydliga kopplingar till frågor som i övrigt rör den byggda miljön som 

stadsutveckling, byggande, bostadsfrågor och infrastruktur, och HSB anser att det finns fördelar 

med att hantera arkitekturfrågor tillsammans med frågor som rör samhällsbyggande.  

Specifika kommentarer på betänkandet 

6.4 Nya mål för arkitektur-, form- och designpolitiken utifrån perspektivet gestaltad livsmiljö 

Nuvarande nationella mål föreslås av utredningen upphöra att gälla och ersättas av följande mål:  

Det övergripande målet med den nationella politiken för arkitektur, form och design är att 

områdets inflytande ska stärkas och därmed bidra till formandet av en långsiktigt hållbar och väl 

gestaltad livsmiljö. Den statliga politiken för arkitektur, form och design ska aktivt främja:  

- En helhetssyn präglad av kvalitet, samverkan och dialog i formandet av en attraktiv 

gestaltad livsmiljö, 

- Ett inkluderande och demokratiskt samhälle med tillgång till goda livsmiljöer, såväl 

enskilda som gemensamma,  

- Ett förebildligt agerande från det offentliga, i alla dess roller, för en stärkt kvalitet i den 

gestaltade livsmiljön och  

- En bred och tvärsektoriell kunskapsutveckling inom utbildning samt för utövare och 

aktörer inom området gestaltad livsmiljö.  
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HSB tillstyrker att målen uppdateras. Dock kan de föreslagna målen behöva förtydligas 

alternativt kompletteras med delmål för att de på bästa sätt ska stödja den önskvärda 

utvecklingen av en långsiktigt hållbar livsmiljö.  

7 Myndigheten för gestaltad livsmiljö 

Utredningen föreslår att Arkdes ombildas till Myndigheten för Gestaltad livsmiljö och att delar 

av Arkdes verksamhet ska ingå i den ombildade myndigheten. Myndigheten ska bland annat 

vara ett nav för kunskapsspridning kring den hållbara samhällsutvecklingen.  

HSB föreslår att Boverket får ansvaret för de frågor som rör gestaltad livsmiljö, arkitektur och 

hållbart samhällsbyggande som den nya myndigheten föreslås få i betänkandet, istället för att en 

ny myndighet inrättas.  

8.5.9 Statliga myndigheters ansvar att ta fram särskilda program för arkitektur, form och 

design, samt 

8.5.10 Kommuner och regioner ska stimuleras att ta fram program för arkitektur, form och 

design  

HSB tillstyrker att vissa myndigheter får ett särskilt ansvar att verka för kvalitet inom arkitektur 

och ska ta fram särskilda program inom området. Det är även positivt om vissa myndigheter får 

i uppdrag att vägleda och ge stöd till utveckling av kommunala program för arkitektur och 

hållbar samhällsbyggnad. Det är dock av stor vikt att dessa program är ”på rätt nivå” utan att 

vara allt för detaljerade och HSB önskar att en sådan vägledning inriktas på att verka för en god 

kvalitet samtidigt som tillämpningen blir effektiv och ändamålsenlig. Alltför detaljerade 

program kan försvåra genomförandet av projekt eller hindra nya goda lösningar.  

10.9.3 Forskningsutlysning i hållbart samhällsbyggande 

Utredningen ser att det finns ett behov av en kraftsamling i kunskapsbyggandet om det hållbara 

samhället genom en särskild forskningsutlysning för området. HSB tillstyrker förslaget. 

11.3.2 Innovativt byggande bör främjas 

Utredningen föreslår vissa regelförändringar på plan- och byggområdet för att främja innovativt 

byggande. Det föreslås även ett utvidgat anslag till innovativt byggande till att gälla alla 

kategorier av bostadsbyggande samt att särskilda medel för spridning och implementering ska 

avsättas. Utredningen anser att det finns goda skäl till att genomföra ytterligare insatser för att 

uppmuntra, hitta, testa, utvärdera och sprida nya lösningar för alla typer av byggnader. HSB 

tillstyrker och välkomnar förslagen.  

 

 

Stockholm dag som ovan 

 

Anders Lago, ordförande 

HSB Riksförbund 
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