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Remiss över betänkandet ”Gestaltad livsmiljö - en ny
politik för arkitektur, form och design” (SOU 2015:88)
RK:s diarienummer Ku2015/02481/KL.

Länsstyrelsen Östergötland instämmer i huvudsak i utredningens slutsatser. Kunskap och
medvetenhet om vad god arkitektur, form och design innebär för människors
välbefinnande, kan en långsiktigt god samhällsekonomi och goda livsmiljöer främjas.
Länsstyrelsen avstyrker dock förslaget att inrätta en särskild myndighet för arkitektur, form och
design. Ett bättre alternativ är att tydliggöra och stärka Boverkets roll i det nationella
arbetet med arkitekturfrågor inom ramen för sitt ansvar för samhällsplanering, byggande
och boende.
Länsstyrelsen delar utredningens uppfattning att skärpta kravregler i PBL inte är en
lämplig väg för att säkerställa att frågan tas omhand i samhällsbyggandet. Satsningar för
ökad kunskap och medvetenhet samt forskning bör vara betydligt mer verkningsfullt. Att
särskilt stimulera kommunerna till att ta fram arkitekturpolitiska program är också viktigt.
Länsstyrelsen ser positivt på förslaget att inrätta en så kallad riksarkitekt inom Statens
fastighetsverk som en viktig markering av frågornas värde på nationell nivå när det gäller
statligt byggande och förvaltning.
Länsstyrelsen instämmer i de föreslagna målen för arkitektur, form och design. Det är
viktigt att målen kopplas samman med de nationella miljömålen, de kulturpolitiska målen
samt mål inom det socialpolitiska området. Det är viktigt inte minst för att undvika
dubbelarbete och göra måluppföljningen så effektiv som möjlig.
Länsstyrelsen ser utifrån sin roll en tydlig koppling till genomförandet av betänkandets
förslag att ta fram särskilda program för arkitektur, form och design. Förslaget att vissa
myndigheter ska ta fram sådana program kan därför vara en bra uppstart för att stärka
frågorna inom myndigheten långsiktigt. Ett sådant arbete bör även samordnas med
genomförandet av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.
Länsstyrelsen ser positivt på föreslagna kompetens- och forskningsinsatser inom
området. Förslaget att stödja exportsatsningar inom svensk arkitektur och design är
särskilt värdefullt. Vi ser också mycket positivt på förslagen att stödja innovativt
byggande, gärna med perspektiv på modern miljöteknik.
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