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Remissvar: Gestaltad livsmiljö (SOU 2015:88) Ku2015/02481/KL 

Stiftelsen Mångkulturellt centrum (MKC) har till uppgift att studera och diskutera hur individer och 

samhälle utvecklas av migration.  I uppdraget ingår att verksamheten utgår från platsen Botkyrka. 

Mångkulturellt centrum fungerar som en mötesplats för kunskap och reflektion och strävar efter att 

utveckla samarbeten med olika aktörer i syfte att utveckla kunskap.  MKC har ett samarbetsavtal med 

Nordiska museet, Institutet för språk och folkminnen och Södertörns högskola. 

MKC har fått möjlighet att komma med synpunkter över betänkandet till en ny politik för arkitektur, 

form och design. Huvudförslagen som utredningen förslår har Mångkulturellt centrum inget 

principiellt att invända mot. Vi vill betona vikten av att den nya föreslagna myndigheten i så fall ges 

möjlighet att genomföra utställningar och produktion i samverkan med andra platser och 

institutioner. Idag saknas en självklar central myndighet eller museum som kan ge kunskapsstöd för 

arbete med att motverka boendesegregering, exkludering och möta de utmaningar vi står inför att 

skapa hållbara livsmiljöer.  

Sveriges befolkningssammansättning kommer i framtiden vara i konstant förändring. Strävan bör då 

vara att i högre utsträckning ta tillvara olika medborgargruppers perspektiv i utformandet av platser 

och livsmiljöer. För Mångkulturellt centrum är frågor kring representation, normkritik, interkulturella 

perspektiv och maktrelationen mellan centrum-periferi är nödvändiga kunskapsområden att utveckla 

för att ta sig an dessa utmaningar.    

Att utveckla former för lokalt inflytande över planering och utformandet av platsers livsmiljö börjar 

redan inom skola och utbildning. Mångkulturellt centrum välkomnar att utredningen betonar att 

breddad rekrytering är ett sätt att stärka kvalitén på utbildningarna inom området. Innehållet i 

utbildningarna och de normer som reproduceras behöver också ses över.  Vi ser även positivt på att 

utredningen betonar vikten av konstnärligt prövande och normkritik för att problematisera och 

diskutera rådande samhälleliga maktförhållanden.   

Vår egen närhet till norra Botkyrka under snart 30 år har utgjort en prövning och kunskapskälla för 

såväl forskning som pedagogiska praktiker i nära samverkan med politik/förvaltning, civilsamhälle, 

kultur-och utbildningsinstitutioner. En sådan plats är t ex Fittja, Botkyrka. Mångkulturellt centrum är 

här en möjlig samarbetspartner för särskilda kunskapsuppdrag och utställningar inom området.  

 

Mikael Morberg, Utvecklingsledare, Mångkulturellt centrum 



Mångkulturellt centrums verksamhetsidé: Genom forskning, utbildning och konstnärliga uttryck ger 
vi mångfalden en mötesplats en röst. 
 

   


