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Remissvar ang betänkandet Gestaltad livsmiljö (SOU 2015:88)  

Betänkandet Gestaltad livsmiljö (SOU 2015:88) har remitterats till koncernledningen 

Stockholms stadshus AB. Svenska Bostäder har tillsänts betänkandet som underremiss för att 

ges möjlighet att framföra bolagets synpunkter. Betänkandet har sin grund i en utredning och 

utvärdering av nuvarande politik för arkitektur, form och design samt att föreslå en ny politik 

för området. Resultatet är angeläget då vi står inför en omvälvande utveckling som påverkar 

vår livsmiljö med akut bostadsbrist, segregation och flyktingströmmar. Betänkandet lägger 

sitt fokus på det offentliga rummet, som allas vårt gemensamma vardagsrum. Arkitektur, form 

och design ska inte betraktas som ett isolat, utan måste ses i sin fulla kontext för att resultatet 

ska ges den effekt som politiken eftersträvar. Därför ska också politiken ständigt utvärderas 

för att därigenom aktivt bidra till en kreativ och kontinuerlig utveckling, samt även säkerställa 

att frågorna ses i det större sammanhang de ska verka i. 

”Gestaltad livsmiljö” utgör kärnan i den helhetspolitik som föreslås, vilken med arkitektur, 

form och design tillhandahåller verktyg inom flera ”underområden”. Varje enskilt 

underområde måste betraktas i den större kontext det verkar i för att därigenom säkerställa en 

långsiktigt god gestlatad livsmiljö. Kvalitetsfrågan är således central i betänkandet, både vad 

som är kvalitet och hur kvaliteten ska säkerställas över tid och i ett föränderligt samhälle.  

I betänkandet föreslås att ”Arkdes” ska ombildas till Myndigheten för Gestaltad livsmiljö med 

placering på Statens Fastighetsverk. Till myndigheten skulle en sk Riksarkitekt kopplas, 

vilken skulle få en viktig roll i att stimulera statens agerande i bolag och verk. Samlingar 

skulle överföras till statligt museum. Myndigheten skulle få en central roll i att bevaka hur 

politiken följs, utvärdera och följa upp, debattera mm. 

 

Svenska Bostäder ser betänkandet med de förändringsåtgärder som föreslås, som ett positivt 

förslag för att säkerställa en god utveckling av bostadsbyggandet och gestaltningen av vår 

gemensamma livsmiljö. I sammanhanget bör dock frågan om planprocesserna lyftas fram i sin 

helhet eftersom dessa utgör en såväl formell som praktisk grund i förverkligandet av 

stadsbyggnadsambitioner. Processerna har idag långa ledtider som skulle kunna effektiviseras 

för att nå såväl en effektivare plan- och byggprocess som att säkerställa livsmiljöers olika 

kvaliteter. Med effektivare planprocesser avses ett mera kreativt samarbete mellan samtliga 

ansvariga kommunala förvaltningar och kommunala/privata bostadsbolag.   

 

 

 

Pelle Björklund 

VD        Emelie Eriksson 

        Stadsbyggnadsansvarig projektutvecklare 
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