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Växjö kommuns yttrande över Kulturdepartementets 
remiss av betänkandet Gestaltad Livsmiljö (SOU 
2015:88) 

Delegeringsbeslut enligt delegation från Kommunstyrelsen. 

Beslut 

Växjö kommun lämnar följande yttrande över Kulturdepartementets remiss 

av betänkandet Gestaltad Livsmiljö (SOU 2015:88): 

Växjö kommun bifaller förslagen om behovet av nya nationella mål för 

arkitektur, form och design. Utgångspunkten i utredningens förslag är en 

strävan efter ett inkluderande och demokratiskt samhälle med lika tillgång 

till goda livsmiljöer och ökad livskvalitet för människor. En hållbar 

samhällsutveckling handlar om att ta tillvara och utveckla resurser i 

samhället på bästa sätt. Därför krävs en ny och kraftfull politik på 

formområdet med miljöfrågor och sociala frågor i fokus och som vidare 

skapar samsyn och tydlig målbild inom området.  

Växjö kommun anser att målbilden bör förtydligas inom området arkitektur, 

form och design. Vi efterlyser också mer konkreta förslag om kommunernas 

roll så att dessa kan hantera, tolka och använda målen på lokal och regional 

nivå. Kommunerna ska fortsättningsvis, liksom tidigare, driva sin 

arkitekturpolitik, och den nya myndigheten kan med fördel tillhandhålla 

stöd, vägledning och metodutveckling. Det är vidare viktigt att kommunerna 

kan använda målen som vägledning för bedömningar och utarbetande av 

program för samhällsbyggandet på lokal nivå.  

Växjö kommun har inga synpunkter på förslaget om inrättandet av ny 

myndighet för gestaltad livsmiljö. Det är dock viktigt att den nya 

myndigheten har en nära samverkan och utbyte med regionala aktörer och 

kan stötta dessa genom metodutveckling, pedagogik och forskning i vår 

gemensamma strävan efter socialt hållbart samhälle. Den nya myndigheten 

bör bli en samlingsplats för hela branschen. Det är angeläget att man betonar 

vikten av att sprida kunskap till fler aktörer, allt från barn/unga till beställare. 

Det är vidare viktigt att öka de tvärdisciplinära förbindelserna med större 

samverkan mellan offentliga och privata aktörer och låta begreppet gestaltad 

livsmiljö genomsyra alla sektorer i samhället.   
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Växjö kommun samtycker om förslaget om en utvecklingsfond i syfte att 

främja området arkitektur, form och design. Vidare är det angeläget att 

stärka det internationella utbytet och exporten.  

Växjö kommun stödjer idén om forskningsutlysning i hållbart 

samhällsbyggande, liksom ett införande av Wild card-system för oetablerade 

aktörer, vilket kan öka mångfalden och stimulera nytänkande och innovation 

inom området.  

Den offentliga konstens roll bör förtydligas och ha en mer framträdande roll 

i gestaltningsprocessen, liksom kulturmiljöns roll i samhällsutvecklingen. 

Bägge dessa kan om de tillvaratas på ett resursmässigt sätt bidra till ökad 

livskvalitet och därmed i förlängningen även ekonomisk tillväxt. 

Växjö kommun har inga synpunkter på att Statens arkitektur- och 

designcenter (ArkDes) upphör med utställningsverksamhet. Det är dock 

angeläget att samlingarna överförs till en statlig aktör med förutsättningar att 

klara vård och visning av samlingarna.  

Växjö kommun stödjer tanken om att höja kompetensen inom offentligt 

upphandling inom områdena arkitektur, design och form utifrån perspektivet 

gestaltad livsmiljö. Upphandlingsmyndigheten borde erbjuda och utveckla 

nya upphandlingsformer som underlättar inriktningen mot gestaltad livsmiljö 

och hållbart och innovativt samhällsbyggande. 

Bakgrund 

Växjö kommun har lämnats möjlighet att yttra sig över Kulturdepartementets 

remiss av betänkandet Gestaltad Livsmiljö (SOU 2015:88). 

Beslutet skickas till 

Kulturdepartementet 

 

 

Bo Frank 

Kommunstyrelsens ordförande  
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