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Remiss-Betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö
Örebro kommuns synpunkter
Örebro kommun har fått tillfälle att lämna synpunkter på betänkandet
Gestaltad livsmiljö (SOU 2015:88).
Kommunen ser positivt på förslagen och instämmer i effekterna om ökad
delaktighet och helhetssynen på den gestaltade livsmiljön.
Örebro kommun instämmer i att inga förändringar behövs av plan- och
bygglagen eller miljöbalken för att kunna möta utmaningar inom
samhällsutvecklingen och en ny politik för arkitektur, form och design.
S.122 I en långsiktigt hållbar och väl gestaltad livsmiljö anser vi att
hänsynen till den befintliga byggda miljön ingår, framför allt den som har
utpekade kulturvärden. Kulturvärden hos bebyggelsen är i högsta grad en
arkitekturfråga, även om det gäller gårdagens nyskapande arkitektur.
S.166 och ff. Vi är positiva till uppmuntran och stimulans för utveckling av
arkitektur-, design- och formpolitik på det lokala planet. I Örebro kommun
omfattar detta även kulturmiljön och antikvariska underlag. Det är viktigt att
varje enskild kommun får välja i vilken form och i vilka typer av
styrdokument politiken genomförs. Frågan om att höja kompetensen i
gestaltningsfrågor hos såväl Byggnadsnämnden som handläggare genom
olika utbildningar, vilket utredningen konstaterar är viktigt kan göras på
många olika sätt. Örebro kommun tycker att det finns en viktig uppgift för
regeringen att främja sådan fortbildning.
Innovativt byggande som utredningen tagit upp bör stödjas och kommunen
vill understryka behovet och möjligheterna för detta. Nya boendeformer
anpassade till människors livssituation och större variation av
boendekostnader är nödvändigt för att möta framtida behov och kan
uppmuntras genom att större utrymme ges för innovativt byggande.
Utvecklade former för offentlig upphandling som berörs i utredningen är
viktiga för Örebros kommuns möjligheter att kunna säkerställa och höja
kvalitén på konsultinsatser som avser stadsutveckling och arkitektur. Vi vill
också särskilt lyfta fram behovet av stöd för kompetenshöjning kring
upphandlingsprocessen.
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Örebro kommun ser med tillförsikt på att en ny politik för arkitektur, form
och design som berör alla medborgare väl överensstämmer med kommunens
egna mål för politikområdet.
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