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Kulturdepartementet

Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö - en ny politik för
arkitektur, form och design (SOU 2015:88)
Jönköpings kommun ser i huvudsak positivt på den nya inriktning som
utredningen föreslår avseende politiken för arkitektur, form och design.
Utredningen summerar att arkitektur-, form- och designpolitiken som
formulerades under 1990-talet, den sk. ”Framtidsformer” i många delar visar ha
främjat utvecklingen inom området. När en ny politik nu formuleras finns det
dock anledning att de politiska målen präglas av ett bredare angreppssätt utifrån
perspektivet gestaltad livsmiljö. Områdets olika redskap ges en aktiv roll i
lösandets av samhällets utmaningar. Det övergripande målet är att den nationella
politiken för arkitektur, form och design ska stärka områdets inflytande och
därmed bidra till skapandet av en långsiktigt hållbar och väl gestaltad livsmiljö.
Perspektivet är att arkitektur, form och design är ett sammanhållet område som i
samverkan med andra samhälls- och politikområden samt näringslivet kan bidra
till att förstå och möta samhällets utmaningar.
Det får anses positivt att statens myndigheter föreslås erbjuda rådgivning och stöd
i ämnet, samt att förslagen i utredningen inte innebär någon direkt påverkan på
den kommunala självstyrelsen. Satsningen på den gestaltade livsmiljön bör bygga
på en ömsesidig och frivillig samverkan.
Jönköpings kommuns stadsbyggnadsvision pekar på en långsiktigt hållbar
utveckling — socialt, miljömässigt och ekonomiskt. En stad som genomsyras av
kreativitet, öppenhet och tolerans. Samma bärande riktlinjer återkommer i
betänkandet och bör även i framtiden vara ledande inom området arkitektur, form
och design. Jönköpings kommun instämmer i att medborgares delaktighet i
utvecklingen av livsmiljön är av stor betydelse. I Jönköpings kommun är därför
medborgardialogen ett viktigt inslag i utvecklingen av livsmiljön, vid exempelvis
byggnation. Förslagen om att införliva arkitektur, form och design redan i skolan
kan bidra till barns och ungdomars delaktighet i och intresse för stadens och
samhällets utformning redan från tidig ålder.
Utformningen av den gestaltade livsmiljön är i högsta grad aktuell i en
tillväxtkommun som Jönköpings kommun där exempelvis en ökad
bostadsbyggnation är avgörande för den fortsatta utvecklingen. Jönköpings
kommun anser det viktigt att en ökad nybyggnationstakt betraktas som ett
övergripande mål. En ny politik får inte motverka eller sakta ner nybyggnationen,
utan bör främja densamma.
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Jönköpings kommun ifrågasätter utredningens förslag om att inrätta en ny
myndighet, Myndigheten för Gestaltad livsmiljö. I betänkanket omnämns det att
utredningen ingående bedömt förutsättningarna för att utveckla verksamheten för
gestaltad livsmiljö vid lämpliga befintliga myndigheter. Det redovisas dock inte
alls varför förutsättningarna att utveckla verksamheten vid befintliga myndigheter
ansetts vara otillräckliga. Vilka är skälen till detta ställningstagande? Jönköpings
kommun anser att underlaget är otillräckligt i detta avseende. Jönköpings
kommun vill istället se förslag på hur verksamheten kan inkorporeras i och
samtidigt vitalisera lämplig befintlig organisation. Möjligheten att integrera
verksamheten för gestaltad livsmiljö i Boverket bör därför utredas närmare.
Boverket är en etablerad förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö,
hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och
förvaltning av bebyggelse, boende samt bostadsfinansiering. Vill man nå
föreslaget mål om en helhetssyn präglad av kvalitet, samverkan och dialog i
formandet av en attraktiv gestaltad livsmiljö bör gestaltningsfrågorna komma in i
ett tidigt skede i samhällsplaneringen.
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