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SAMVERKANSFORUMS REMISSVAR PÅ UTREDNINGEN 

”GESTALTAD LIVSMILJÖ, EN NY POLITIK FÖR ARKITEKTUR, FORM OCH DESIGN”  

Samverkansforum har fått utredningen ”Gestaltad livsmiljö, en ny politik för Arkitektur, Form 

och Design” på remiss.  

Sammanfattning 

Samverkansforum uppskattar att verksamheten i Samverkansforum uppmärksammas och ses 

som en viktig del för att lyfta fram staten som en föredömlig förvaltare och byggherre. 

Remissvaret avser främst avsnitt 8.5.2 i utredningen. Samverkansforum vill 

sammanfattningsvis lyfta fram följande punkter: 

 Det är angeläget att Samverkansforum omfattar flertalet av de fastighetsförvaltande 

myndigheterna och bolagen för att kunna driva kvalitetsfrågor och skapa en för staten 

gemensam värdegrund kring frågor som berör den gestaltade livsmiljön. 

 Samverkansforum ställer sig positiv till att mer aktivt arbeta med utvecklingsfrågor för 

att bidra till en utveckling av området ”Gestaltad livsmiljö”. 

 Nätverken inom Samverkansforum visar att det genom samverkan går att stärka de 

enskilda myndigheterna och bolagen både med ny kunskap och engagemang. 

Nätverken är en väl fungerande samarbetsform som passar bra ihop med dagens 

organisationer. 

 

Remissvar 

Remissvaret är i huvudsak inriktad på de förslag som berör Samverkansforum (avsnitten 8.5.2 

samt 9.8.2) och där ingående myndigheter och bolag har en gemensam ståndpunkt. 

Samverkansforum uppskattar att utredningen kommit till stånd. Såsom utredningen 

konstaterar var aktiviteten hög efter det att handlingsprogrammet ”Framtidsformer” antagits 

men att intresset under senare år minskat och att man behöver se över området igen. 

Bildandet av Samverkansforum var en av aktiviteterna för att höja kvalitén och 

ambitionsnivån inom staten. Vi kan konstatera att forumet har bidragit till en bättre dialog 

mellan olika statliga aktörer och att arkitektur- och kulturmiljöfrågorna utgör en viktig del i 

Samverkansforums verksamhet. Inom forumet anser vi att verksamheten går att utveckla 

ytterligare i den riktning som utredningen skisserar. Det är då angeläget att fler av de 

fastighetsförvaltande statliga myndigheterna och bolagen kommer med, något som också togs 

upp i utredningen. Detta skulle berika verksamheten i nätverken– men framförallt ge större 

möjligheterna att utveckla den gestaltade livsmiljön över förvaltnings- och ansvarsgränser. 

Samtidigt skulle ett större Samverkansforum få en större tyngd som aktör i 

fastighetsbranschen. 

Staten ska agera föredömligt inom arkitektur- form- och designområdet. Samverkansforum 

bidrar här bland annat genom erfarenhetsutbyte och diskussioner kring föredömlighet på olika 

sätt. Genom detta arbete skapas en gemensam värdegrund. Inom Samverkansforum diskuteras 

även kurser med inriktning kvalitetsfrågor, exempelvis arrangerar Trafikverket en sådan kurs 

med inriktning mot gestaltningsfrågor i trafikmiljöer. Här finns en möjlighet till att bredda 

intressentgruppen genom samverkan med andra arenor, exempelvis Byggherrarna och SKL.  
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En utveckling av Samverkansforum är att mer aktivt delta i utvecklingsfrågor. Ett sådant 

exempel, där forumet var initiativtagare, är utvecklingen av en gemensam plattform för BIM. 

I detta samarbete deltar även organisationer utanför, exempelvis Akademiska hus. Projektet 

visar att genom samverkan inom staten kan utvecklingen drivas framåt och utveckla 

fastighetssektorn inte bara inom den egna sfären. 

Bakgrundsbeskrivning av Samverkansforums verksamhet 

Samverkansforum bildades 2001. Regeringens gav då ett antal fastighetsförvaltande 

myndigheter och bolag i uppdrag att utveckla byggherre- och förvaltarrollen genom fördjupad 

samverkan inom statlig verksamhet. Medlemskapet i Samverkansforum är frivilligt. På grund 

av organisationsförändringar och av andra skäl har antalet medlemmar i Samverkansforum 

varierat. Detta har även medfört att aktiviteten i forumet har varierat över tiden. 

Verksamheten bedrivs i nätverk och projekt. För närvarande finns fyra aktiva nätverk: 

Arkitektur och kulturmiljö, Lagar och avtal, Hållbar utveckling och BIM. Nätverket 

Förvaltning är under bildande. Nätverken är inte statiska utan har varierat över tiden beroende 

på intresse och frågor.  

Arbetet i nätverken omfattar bland annat 

 Erfarenhetsutbyte, hur har olika organisationer löst olika uppgifter 

 Utbildning, gemensamma kurser och seminarier, exempelvis LOU och tillgänglighet 

 Utveckling av gemensamma plattformar, exempelvis gemensamma 

upphandlingsregler för miljö och sociala krav och gemensam standard för BIM 

 Kunskapsuppbyggnad, kompetenshöjning, exempel på områden: Hållbar utveckling, 

Kulturmiljöfrågor (seminarieserien ”Skyddat enligt lag – vad skall staten äga?”). 

 Samverkansprojekt där medlemmarna bidrar till att lyfta fram staten som en viktig 

aktör (”Vägarna till landskapet”, BIM). 

 

Nätverken genomför också studiebesök/studieresor för att lära av egna och andras projekt och 

för att få inspiration till fortsatt utveckling.  

Arbetsformen med nätverk upplevs av de medverkande som positiv. Speciellt för 

organisationer med mindre förvaltningar ger nätverken en möjlighet att diskutera 

”specialistfrågor” med andra specialister och på det sättet få stöd och även utvecklas i sin roll. 

En begränsad verksamhet med att ”dela” resurser förekommer också. 

Samverkansforum finansieras genom en avgift som beslutas av styrgruppen varje år. 

Avgiftens storlek baseras på antalet medlemmar och den budget som fastställs av styrgruppen. 

Samverkansforum är ingen juridisk person utan upphandlingar och kostnader hanteras via 

medlemmarnas juridiska personer. 

Nätverken inom Samverkansforum visar att det genom samverkan går att flytta fram 

gränserna som bidrar till att stärka de enskilda myndigheterna och bolagen både med ny 

kunskap och engagemang. 

För samverkansforum 
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