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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Sammanfattning
Byggnadsnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen. I
svaret ställer sig förvaltningen försiktigt positiv till betänkandets syn på och förslag till
en ny politik för arkitektur, form och design. Samtidigts konstateras att trots en ambitiös helhetssyn och högt uppsatta mål på en hållbar saknas det i betänkandet i hög grad
konkreta åtgärder som positivt skulle kunna påverka möjligheterna för Sveriges kommuner att mer aktivt bedriva en sådan arkitekturpolitik.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande
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Ärendet
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet
Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design. Syftet och direktivet
bakom utredningen är att den föreslagna nya politiken ska formas utifrån en bedömning av områdets framtida utmaningar och utifrån målet att arkitektur, form och design
ska få ett stärkt betydelse för individen, livsmiljön och en hållbar samhällsutveckling.
Utredningen tar fasta på ett helhetsperspektiv som man kallar ”gestaltad livsmiljö” och
som enklast kanske kan beskrivas som en syntes av en uppdaterad modernistisk arkitektursyn (med tydliga rötter så långt tillbaka som till Walter Gropius och Bauhausskolans manifest från mitten av 1920-talet) kombinerad med ett modernt hållbarhetsperspektiv.
Man föreslår att den statliga politiken för arkitektur, form och design aktivt ska främja
- en helhetssyn präglad av kvalitet, samverkan och dialog i formandet av en attraktiv gestaltad livsmiljö
- ett inkluderande och demokratiskt samhälle med tillgång till goda livsmiljöer,
såväl enskilda som gemensamma
- ett förebildligt agerande från det offentliga, i alla dess roller, för en stärkt kvalitet i
den gestaltande livsmiljön och
- en bred och tvärsektoriell kunskapsutveckling inom utbildning samt för utövare
och aktörer inom området gestaltad livsmiljö
Utredningen föreslår en lång rad lovvärda och intressanta åtgärder på den statliga
nivån, t.ex. inrättandet av en statlig myndighet för Gestaltad livsmiljö och tillsättandet
av en riksarkitekt. Myndigheten ska på olika sätt verka för att stimulera till ökad kompetens och förstärkning av arkitektur- och design-områdets påverkan på det hållbara
samhällsbyggandet. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på dessa
ambitioner och förslag men saknar i hög grad konkreta åtgärder för hur även Sveriges
kommuner ska kunna kan bidra till denna utveckling. I utredningen sägas att även
kommuner och regioner ska stimuleras till att ta fram program för arkitektur, form och
design men däremot sägs det inget om hur detta ska finansieras eller kunna förverkligas inom ramen för kommunernas befintliga verksamhet. Inte heller föreslås det några
förändringar i den befintliga Plan- och bygglagen.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det hade varit önskvärt om utredningen i högre grad hade synliggjort de begränsningar som dagens lagstiftning i kombination med bristande resurser faktiskt medför för kommunerna och som i praktiken
orsakar stora svårigheter med att driva en aktiv och ambitiös arkitekturpolitik. Många
skulle nog påstå att mycket av de senaste årens förändringar av lagstiftningen och
arkitekturpolitiken faktiskt pekat i motsatt riktning än vad denna utredning gör – nämligen mot allt mer sänkta krav på byggandet.
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