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Remiss av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad 
livsmiljö 

Hyresgästföreningen har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat 

förslag och anför följande. 

 

Hyresgästföreningen begränsar sitt yttrande till de delar som kan 

komma att beröra hyresgäster. 

Inledning 

Hyresgästföreningen välkomnar utredningen vars syfte är att stärka 

arkitekturens, formens och designens värde och betydelse för individen, 

livsmiljön och den hållbara samhällsutvecklingen. Det handlar inte bara 

om att bygga hus, utan om livet i och mellan husen där människor ska 

bo och leva. För att skapa goda boendemiljöer, trivsamma livsmiljöer 

och ett långsiktigt hållbart samhälle krävs en helhetssyn där bland annat 

samhällsplanering, arkitektur, form och design måste hänga ihop. Idag 

råder en mycket stor bostadsbrist runt om i Sverige som riskerar att få 

allvarliga konsekvenser inte bara för enskilda individer utan för hela 

samhällsbyggnaden. Därför behöver det omgående byggas bostäder som 

även låg-och medelinkomsttagare kan efterfråga. Hyresgästföreningen 

ser dock en risk att kvalitet, arkitektur, form och design får stå tillbaka i 

den akuta bostadsbrist som nu råder. Föreningen vill därför understryka 

betydelsen av att det skapas goda boende-och livsmiljöer för att 

säkerställa ett långsiktigt hållbart samhälle. 

Kap 4. Gestaltad livsmiljö – ett perspektiv för arkitektur, form 

och design 

Hyresgästföreningen delar utredningens bedömning att det finns 

fördelar med att se arkitektur, form och design som en helhet och i 

samverkan med andra kunskapsområden, även om det är olika 

discipliner, för att kunna skapa ett hållbart samhälle. 

 

Hyresgästföreningen delar utredningens analys att inflyttningen till 

städerna har inneburit att stadsrummet har kommit att förtätas i allt 

större utsträckning. Det har bland annat inneburit ett minskat behov av 

transporter men har samtidigt lett till att allt fler människor vistas på en 

mindre yta. Något som kan påverka tillgången till områden för lek och 

rekreation. Hyresgästföreningen vill därför understryka betydelsen av 
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att staden förtätas på ett resurseffektivt och jämlikt sätt. 

Stadsplaneringens betydelse är därmed mycket viktig för att kunna möta 

de utmaningar förtätningen innebär.  Den måste ske i nära samarbete 

med olika kompetenser för att kunna tillgodose behovet av viktiga 

samhällsfunktioner som vård, skola och omsorg, service, infrastruktur 

och kollektivtrafik såväl som grönområden och kultur.  

 

Hyresgästföreningen delar utredningens bedömning att staden måste 

planeras så att människor oavsett inkomst och förutsättningar ska kunna 

bo. Hyresgästföreningen delar utredningens bedömning att stat, 

kommun, invånare och marknad därför måste samverka för att 

åstadkomma långsiktigt hållbara livsmiljöer. Hyresgästföreningen vill 

särskilt understryka betydelsen av att de boendes intressen av och 

delaktighet i sitt bostadsområdes utveckling tas tillvara och ses som en 

resurs. 
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