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GESTALTAD LIVSMILJÖ – en ny politik för 
arkitektur, form och design (SOU 2015:88) 

Länsstyrelsen i Norrbottens län vill kortfattat lämna nedanstående 

synpunkter. 

 

Länsstyrelsen är positiv till utredningen och de viktiga frågor och 

sammanhang som den lyfter. Utgångspunkten med en sammanhållen 

politik för arkitektur, form och design resulterar dock enligt 

länsstyrelsen i ett alltför distanserat angreppssätt. Direktiven och 

betänkandet beskriver väl de förändringar som vårt samhälle 

genomgått sedan handlingsprogrammet ”Framtidsformer” togs fram. 

De identifierade behov som uppstår utifrån dessa förändringar och 

den nu tillkommande flyktingsituationen pekar mot att arkitekturen i 

större omfattning än vad betänkandet ger uttryck för, särskilt 

behöver uppmärksammas. 

 

Länsstyrelsens uppfattning är att arkitekturen bör ges en egen 

formulerad politik. Arkitekturen - rätt utnyttjad - ger oss stora 

möjligheter att sammantaget åstadkomma goda resultat utifrån 

tvärsektoriella och precisa överväganden i det hållbara samhällets 

utveckling. Samhällsplanering, byggande, förvaltning och utveckling 

av befintliga miljöer är här viktiga områden. I dessa sammanhang 

medverkar arkitekturen i processer där många viktiga 

politikområden hanteras och omhändertas.  

 

mailto:ku.remissvar@regeringskansliet.se


 

  

 
Datum 

2016-03-14 

 

 
Diarienummer 

400-14666-2015 

2 (4) 

 

 

 

 

Det är viktigt att främja och verka för, men det är minst lika viktigt 

att tillse att tillämpning, uppföljning och utveckling ständigt pågår. 

Därför behöver en utvecklad arkitekturpolitik och implementeringen 

av denna också träffa dessa delar mer konkret. Detta kan bland annat 

åstadkommas anser länsstyrelsen genom att utnyttja de system och 

aktörer som hanterar och ansvarar för dessa i samhällsplaneringens, 

byggandets och förvaltningens vardag.  

 

Genomslaget för arkitekturfrågorna och vad arkitekturen kan göra,  

kan på så sätt bli större och effektivare. Samtidigt kan förankringen 

av arkitekturen hos system och aktörer stärkas och därmed grunda 

för långsiktighet, kunskapsutveckling samt skapa beredskap för 

samhälls- och miljöförändringar. 

 

Boverket behöver därför ett tydligare mandat och resurser att på 

nationell nivå ansvara för arkitekturfrågorna. Kommunerna har i 

samhällsutvecklingen sitt särskilda och viktiga ansvar. Länsstyrelsen 

med sin breda verksamhet äger stora möjligheter att hantera 

arkitekturfrågorna tvärsektoriellt genom många politikområden. De 

aktörer som bygger, låter bygga och förvaltar har sina intressen, 

behov och ansvar. I arbetet med arkitekturfrågorna behöver alla 

aktörers ansvar och deras samverkan i samhällsbyggandets processer 

utvecklas. Boverket har i detta sammanhang en nyckelroll. Aktuella 

utredningar som ”En ny regional planering- ökad samordning och 

bättre bostadsförsörjning” SOU 2015:59, ”Bättre samarbete mellan 

stat och kommun vid planering och byggande” SOU 2015:109 samt 

Länsstyrelsen i Norrbottens rapport ”Avvägda underlag=Proaktiv 

planering?” pekar alla på betydelsen av samordning i och av 

processer samt en efterfrågan på ett aktivt deltagande av ansvariga 

aktörer icke minst av staten.    

 

Kompetensutveckling, vägledningar, uppföljning och analys av 

tillämpningen är verksamma aktiviteter för att åstadkomma detta. 

Som exempel samverkar Boverket och länsstyrelserna på 

regeringens uppdrag idag när det gäller uppföljning och utvärdering 

av tillämpningen av PBL. För detta finns en återkommande 

uppföljnings- och utvärderingsplan som kunde vara ett verktyg att  

följa upp och uppmärksamma arkitekturfrågorna långsiktigt. Det är 

fullt möjligt (och avsikten) att i denna plan följa upp och analysera 

aktuella frågor som klimatpåverkan, integration, barn och deras 

utemiljöer o.s.v. Det viktiga i detta sammanhang vore att koppla 

uppföljning och utvärdering till de processer där arkitekturen är 

verksam och synliggöra vad arkitekturen gör eller vad den borde 

göra.  
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Länsstyrelsen anser att det inte behövs inrättas en ny myndighet för 

att hantera arkitektur-, form- och designfrågor. ArkDes bör vara kvar 

men rågången och ansvarsrelationen till Boverket behöver ses över 

och tydliggöras. Med ett större ansvar för Boverket avseende 

implementering av arkitekturfrågorna inom sitt verksamhetsområde 

finner länsstyrelsen det viktigt att ArkDes ansvar formuleras i 

relation till detta. En uppdaterad och tydligare ansvarsfördelning 

borde innebära bättre förutsättningar att verka tvärsektoriellt i 

arkitektur-, form- och designfrågor. Dessutom torde utrymmet öka 

att på olika sätt lyfta arkitekturens betydelse och möjligheter. 

 

Länsstyrelsen avstår från att i övrigt lämna synpunkter på 

betänkandets förslag. 

 

 

 

I beredningen av detta remissvar har Enheten för Samhällsplanering 

och kulturmiljö, Enheten för tillväxt och infrastruktur samt Enheten 

för miljöskydd deltagit. I ärendets slutliga hantering har enhetschef 

Patrik Wallgren deltagit. Landshövding Sven-Erik Österberg har 

varit beslutande samt länsarkitekt Björn Adolfson, föredragande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Österberg 

     

 

 

 

 

   Björn Adolfson 

 

 

 

 

 

 


