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Kommunens synpunkter 

Huvudinriktningen i utredningen är att föra in ett nytt helhetsperspektiv i 

offentlig styrning, perspektivet gestaltad livsmiljö, och att regeringen får en 

expertmyndighet för detta arbete. Gestaltad livsmiljö står för en helhetssyn 

på hur arkitektur, form och design kan skapa förutsättningar för, förbättra 

och påverka samhället med människan som utgångspunkt. 

Utredningen bereder vägen för en brett förankrad politik med ett 

helhetsperspektiv. Den framhåller vikten av kunskapsöverföring till fler 

aktörer - alltifrån barn och unga till beställare, tjänstemän och politiker, av 

en höjd beställarkompetens, av en gränsöverskridande samverkan, av 

tvärdisciplinära kopplingar, av offentlig upphandling på bättre 

kunskapsgrund med betoning på kvalitet, av ett stärkt internationellt utbyte 

och export samt av att skapa incitament i kommunerna att ställa krav på en 

kvalitativ och hållbar arkitektur. 

Utredningen innehåller inga förändringar i PBL och den belyser varken 

regionplanering, finansieringsfrågor eller offentliga arkitekters ställning och 

inflytande. Kommunernas roll diskuteras, men det lämnas inte några 

konkreta förslag på hur vi bättre ska värna och stärka våra livsmiljöer. 

Kommunernas ambition i frågan är viktig, då det är där en stor del av det 

som har en direkt och varaktig inverkan på livsmiljön äger rum. Det vore 

exempelvis önskvärt med ett krav på alla kommuners skyldighet att ha ett 

kommunövergripande arkitekturprogram som ger ramar och förutsättningar 

för omhändertagandet och utvecklingen av kulturmiljön och de 

arkitektoniska kvalitetsaspekterna. Dessutom bör behovet av kulturmiljö-

och arkitekturkompetens i samhällsbyggnadsprocessens alla skeden på ett 

konkret sätt lyftas och hanteras. 

Att på ett tydligt och självklart sätt lyfta den arkitektoniska 

kvalitetsaspekten samt få in helhetsperspektivet gestaltad livsmiljö i 

samhällsbyggnadsprocessen tycker Norrköpings kommun är mycket lovvärt 

och viktigt.  

Med kunskap, samverkan, dialog och en allmän attitydförändring kan vi 

uppnå en grundläggande och bred förståelse för att kvalitativ arkitektur kan 
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förbättra vårt samhälle och vår livsmiljö avsevärt. Med samsyn och en 

gemensam strävan kan vi leda utvecklingen mot ett hållbart och integrerat 

samhälle. Det är också viktigt att staten och kommunerna agerar förebilder 

för detta synsätt. I förlängningen kan detta ge ringar på vattnet och få andra 

aktörer att följa efter. 
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