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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 

REMISS 
 

 
Ärende: Remiss, Gestaltad livsmiljö (SOU 2015:88) 

 

Förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsnämndens yttrande som sitt och 
överlämnar det till Regeringskansliet som Kalmar kommuns svar på remissen 
om Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 
2015:88) 
 

Bakgrund 

 
Regeringskansliet har skickat betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad 
livsmiljö på remiss till Kalmar kommun. 
 

Yttrande 
 
Kalmar kommun instämmer i att nationella mål för arkitektur, form och design 
bör uppdateras. Förslaget på nationella mål bör emellertid konkretiseras 
ytterligare för att kunna tillämpas av kommunerna, som är självstyrande i 
frågorna. 
 
Kalmar kommun anser inte att en ny myndighet för gestaltad livsmiljö bör 
inrättas. Det är av största vikt att frågor kring gestaltad livsmiljö utgår från ett 
helhetsperspektiv och samordnas på ett tydligt sätt. Befintliga myndigheters 
ansvar för frågorna, exempelvis Boverkets, borde istället tydliggöras och 
stärkas. 
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Kalmar kommun vill poängtera vikten av att det eftersträvandsvärda 
helhetsperspektivet som nämns ovan vad gäller gestaltad livsmiljö, även 
genomsyrar aktuella utbildningar. Dessa utbildningar bör skapa förutsättningar 
för att de som ska vara verksamma inom samhällsbyggnadsområdet, 
exempelvis arkitekter och civilingenjörer, har god förståelse för varandras 
yrkeskompetenser. Det skapar förutsättningar för medarbetare som arbetar 
integrerat med arkitektur, form, design och genomförandefrågor. 
 
Precis som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) lyfter fram i sitt 
remissvar1, vore det önskvärt med en högskoleutbildning med inriktning på 
arkitektur, byggnadsteknik och lagstiftning för bygglovshandläggare.  
 
Kalmar kommun ställer sig bakom förslaget att satsa på innovativt byggande. 
 
 
 
Rebecka Persson 
förvaltningschef, samhällsbyggnadskontoret 

  
 

                                     
1
 Sveriges Kommuner och Landsting (2016-03-11) Gestaltad livsmiljö (SOU 2015:88), sid 3. 

Dnr: 15/06255. 
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