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Vi stödjer remissvaret  från Föreningen Svensk Form på betänkandet SOU 2015-88 
Gestaltad Livsmiljö. Vi vill särskilt understryka vikten av att det regionala perspektivet 
skrivs in ännu tydligare i en politik med flernivåstyrning. 
 
Vi vill understryka vikten av att formfrågorna lyfts upp även på regional nivå. 
Samverkansmodeller räcker inte.  Ur ett regionalt perspektiv får frågor om design, 
mode och konsthantverk en alltför undanskymd roll.  Vi saknar mötesplatser, 
utställningsplatser och andra arenor för att föra fram arkitekturens, designens och 
konsthantverkets roll i ett samhälle i omvandling, där det måste ske ett 
paradigmskifte för att kvalitet, funktion och långsiktig hållbarhet skall ges högre 
dignitet i samhällsutvecklingen. För att stärka utvecklingen i den riktningen måste 
resurser tillföras inom design- och formområdet även regionalt. 
 
Vi vill understryka det Svensk Forms skriver om de regionala föreningarna. Att dessa 
utgör ett redan existerande rikstäckande nätverk som kan spela en viktig roll i 
samverkan med andra aktörer.  
 
Vi stödjer idén ett oberoende formmuseum och designcenter i Stockholm, samtidigt 
som vi vill understryka vikten av lokala centra för arkitektur, design och konsthantverk 
skapas i regionerna.  Inrättandet av en tjänst som lokal design- och konsthantverks-
samordnare, som föreslås i Svensk Forms remissvar, skulle skapa förutsättningar för 
att stärka  designens och konsthantverkets roll här på Gotland och i övriga regioner. 
 
Alla människor umgås och påverkas av form i sin vardag. I alla lokalsamhällen fattas 
politiska beslut och i näringslivet som påverkar människornas omgivande miljö i en 
positiv eller negativ riktning.  Ändå har vi ingen begreppsapparat eller demokratisk 
väg att påverka besluten som formar vår omgivande miljö.  Vi vill hitta former för att 
öka medvetenheten om hur arkitektur, design och konsthantverk kan bidra till en 
bättre miljö. För att öka medvetenheten vill vi föra en dialog med myndigheter och 
företag på lokal nivå och bidra till en allmän kompetenshöjning när det gäller dessa 
frågor. Då behöver vi stöld av den myndighet som föreslås, Myndigheten för 
Gestaltad Livsmiljö.  
 
 
 



På Gotland saknar vi kvalificerade utbildningar inom området, eftersom de som fanns 
på Högskolan har lagts ner. Vi vill understryka vikten av regionala program för design 
och konsthantverk inom högskoleutbildningen. De kan fungera som 
kunskapssamlare och centra för forskning och produktutveckling av såväl lokala 
råvaror som designteoretiska ämnen. Högskolan skulle kunna vara en av noderna i 
ett regionalt utvecklingscentrum inom detta område. 
 
För Föreningen Svensk Form Gotland 
 
 
 
Mimmi Gibson              Kristina Torsson                                  
Ordförande  Ledamot av styrelsen 


