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Svar på remiss - Inbjudan från Kulturdepartementet avseende
gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design
Betänkandet av Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design, är
ingående och omfattande. Sundbybergs stad har koncentrerat sitt yttrande till de
delar som främst har betydelse ur det kommunala perspektivet. Betänkandet pekar
sammantaget på många delbehov för att stärka värdena arkitektur, form och design i
samhället.
Sundbybergs stad ser positivt på förslaget med en samlad nationell myndighet för en
gestaltad livsmiljö. I det kommunala perspektivet med att planera och verka för en
god livsmiljö finns redan ett flertal lagar att följa. Dessa inbegriper eller tangerar
perspektivet gestaltad livsmiljö genom en långsiktig miljömässig-, ekonomisk-,
ekologisk och kulturell utveckling. Det är ur detta perspektiv positivt att ta del av
betänkandet som föreslår en central myndighet för att främja en höjd kompetens
och fördjupad kunskap avseende arkitektur form och design som viktiga redskap
för att tolka dessa lagar. Den gestaltade livsmiljön i ett tätbebyggt område som
Storstockholm med begränsade ytor för rekreation och vistelse är idag betydelsefull
då flera funktioner ofta behöver fungera parallellt. Det behövs innovationer
avseende användandet av den begränsade ytan inom offentliga rum såsom vägar,
parker, torg, och lekytor. Den komplexa planeringen i ett storstadsområde tjänar då
på att ha en övergripande politisk styrning och kunskap så att en god miljö i både
det stora och det lilla perspektivet säkerställs.
Det är föredömligt att staten genom Myndigheten för en Gestaltad livsmiljö och
Statens fastighetsverk ska agera som förebild och inspirationskälla för
helhetsperspektivet en god livsmiljö.
Angående förslag till nya nationella mål för arkitektur-, form-, och designpolitiken
(punkt 6.4) anser Sundbybergs stad att avsikterna är goda och välgrundade.
Sundbybergs stad ser dock en risk i det faktum att målen enbart är till för att
vägleda och inspirera kommunerna. Ställs det inga krav på uppföljning av målen på
kommunal nivå eller krav på att kommunerna ska följa de nationella målen finns det
en risk att dessa blir verkningslösa.
Det är inom kommunala verksamheter den bredaste samverkan mellan enskilda,
organisationer och byggande sker. Att införliva intentionerna med dialog och god
helhetssyn i planeringen för att tillskapa ett inkluderande samhälle kräver både
resurser och tid. Sundbybergs stad är tveksam till att de nationella målen når ut till
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breda kommunala verksamheter såsom utbildning, kultur- och fritidssatsningar,
tekniska förvaltningar och upphandling om de endast ska vara en inspirationskälla.
Angående förslag om att kommuner och regioner ska stimuleras till att ta fram
program för arkitektur, form och design (punkt 8.5.10), tar Sundbybergs stad gärna
emot råd för ett arkitektur- form- och designprogram för främjande av exempelvis,
goda lösningar för ett hållbart byggande som gagnar god livsmiljö.
Sundbybergs stad ser positivt på att staten underlättar innovativt byggande och ser
över möjligheten att ge dispens från gällande byggregler. Förutsättningar för
dispenser behöver förtydligas så att det framgår att byggprojekten i stället ska ha
andra efterfrågade kvalitéer såsom nya boendeformer eller dylikt. Det behöver
också understrykas att helhetsperspektivet god gestaltad livsmiljö erhålls och att
grundkvalitéer i byggandet säkerställs.
Angående förslag på det kommande regelverket för offentlig upphandling (punkt
9.4) ser Sundbybergs stad fram emot en breddad kunskapsbas och bättre verktyg för
offentlig upphandling. Även här behöver det ställas krav på viss miniminivå för de
som ansvarar för upphandling för att säkerställa perspektivet god livsmiljö inom
upphandlingsförfaranden.
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