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Svar på remiss Gestaltad Livsmiljö (SOU 2015:88) 

Landstinget i Värmland ser positivt på att utredningen föreslår en nationell 

ambitionsnivåhöjning avseende arkitektur, form och design och att det ses 

som en helhet, men ställer sig frågande till att en ny myndighet behöver bil-

das för ändamålet. Det är viktigt att frågorna uppmärksammas och att en 

bredare dialog kan föras kring området i landstingens såväl verksamheter 

som fastighetsbestånd.  

Utifrån landstingens betydelse – som skapare, utvecklare och förvaltare av 

större, delvis stadsbildande, fastighetsobjekt, är såväl yttre som inre gestalt-

ning av stor betydelse för stora samhällsgrupper eller samhället i stort. 

Landstingens roll som samhällsaktör, förvaltare och byggherre för ett stort 

och samhällsviktigt fastighetsbestånd, har nedprioriterats i utredningen i re-

lation till statliga myndigheter och kommuner. 

Idag lever människor längre och tiden inom sjukvårdens väggar kan för 

många bli långvarig och/eller ofta återkommande – också ur det främjande 

hälsoperspektivet. Livsmiljön i och runtom landstingens lokaler blir därför 

mycket viktig ur hälsosynpunkt och kan fungera stödjande och hjälpande för 

människor i särskilda sinnesstämningar. En medvetenhet om detta bidrar till 

att miljön blir positiv, stimulerande och också mänsklig för besökare, vård-

tagare och personal. En väl gestaltad miljö skapar förutsättningar till bety-

delsefulla möten och den samlade gestaltade livsmiljön har effekt på hälsan 

och är en del av vården.  

Betydelsen av gestaltad livsmiljö blir också viktig utifrån perspektivet att 

landstingen är en delformare av Sveriges städer och kommuner. 

Landstingen förfogar över stora ytor som har kulturhistoriskt och estetiskt 

intressanta värden. Detta, tillsammans med de nya värden som skapas, gör 

att landstingen behöver höja medvetandegraden och ambitionsnivån kring 

livsmiljöns betydelse – både den inre och den yttre.  

Höjd beställarkompetens hos landstingen inom arkitektur, form och design 

är nödvändig. Det föreslagna stödet i utredningen behöver därför omfatta 

landstingen i större utsträckning än beskrivet. Stödet behöver sedan konkre-
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tiseras för att bli ett bra hjälpmedel i landstingens byggande, utvecklande 

och förvaltande av fastighetsbeståndet. 

Landstinget ställer sig alltså frågande till om det finns behov av att tillskapa 

en särskild myndighet för arkitektur, form och design (enligt utredningens 

förslag benämnd Myndigheten för Gestaltad Livsmiljö). Det uppdrag som 

den nya myndigheten föreslås få tycks till stor del ligga inom Boverkets nu-

varande uppdrag, och i den mån det inte redan täcks av Boverkets uppdrag 

kan det vara mer effektivt att bredda detta än att bilda en separat myndighet. 

I betänkandet sägs visserligen att ”Utredningen har ingående bedömt förut-

sättningarna för att utveckla verksamheten vid befintliga myndigheter på 

området” (sid 129), men det framgår inte närmare hur utredningen kommit 

fram till att det inte skulle vara bättre att utveckla Boverkets uppdrag och 

verksamhet än att tillskapa en ny myndighet. 
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