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Uppdrag att koordinera Sveriges deltagande i ett nytt europeiskt
Bauhaus

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Boverket att koordinera det svenska deltagandet i
Europeiska kommissionens initiativ om ett nytt europeiskt Bauhaus (NEB) i
syfte att stärka Sveriges bidrag till initiativet. I uppdraget ingår att sprida
kunskap om initiativet till berörda aktörer, möjliggöra nordisk och nationell
samordning samt lyfta fram ett antal goda exempel som svarar mot
initiativets inriktning på hållbarhet, inkludering och estetik. Boverket ska
löpande följa utvecklingen av NEB, vid behov bistå Regeringskansliet i dess
arbete med anledning av initiativet och föreslå hur arbetet i Sverige kan
fortsätta efter att uppdraget avslutats.
Det etablerade samarbetet kring NEB som Boverket bedriver tillsammans
med Energimyndigheten, Formas, Statens centrum för arkitektur och design,
Vinnova, Innovationsföretagen, Research Institutes of Sweden AB (RISE)
och Sveriges Arkitekter, ska beaktas i arbetet. Boverket ska även inhämta
synpunkter från övriga myndigheter i Rådet för hållbara städer samt från
andra berörda lokala och regionala aktörer.
Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet, med kopia till
Kulturdepartementet) senast den 14 februari 2022.
Boverket får under 2021 disponera 1 000 000 kronor för att utföra
uppdraget. Kostnaderna ska belasta anslaget 1:1 Bostadspolitisk utveckling
inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande
samt konsumentpolitik, anslagspost 1 Bostadspol. utv. - del till KamK.
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Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
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E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se

Medel utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast
den 1 september 2021. Redovisning av använda medel och återbetalning av
ej utnyttjade medel ska ske till Kammarkollegiet senast den 14 april 2022.
Rekvisition och redovisning ska ske med hänvisning till detta beslut.
Bakgrund

NEB aviserades av kommissionen hösten 2020 i meddelandet En
renoveringsvåg för Europa – miljöanpassa våra byggnader, skapa jobb och
förbättra liv (COM[2020] 662 final) och lanserades i januari 2021. NEB
syftar till att stärka estetiska, sociala och kulturella värden i den gröna
omställningen av samhället, dvs. arbetet för att nå EU:s klimatmål om en
klimatneutral union senast år 2050. Initiativet har också ett fokus på att
främja den cirkulära ekonomin. Den första fasen i projektet omfattar en
samskapande process, där ett nätverk av bl.a. samhällsplanerare, arkitekter,
designers, entreprenörer och studenter inom olika discipliner, organisationer
och medborgare i medlemsstaterna utvecklar idéer och lösningar för
framtidens inkluderande livsmiljöer. Den andra fasen omfattar
implementering av dessa idéer och lösningar genom bl.a. pilotprojekt,
utvecklad kunskapsspridning och byggande av nätverk. Kommissionen har
aviserat att utlysningar för pilotsatsningar kommer att ske under hösten
2021. Den avslutande fasen inleds 2023, då erfarenheter och goda exempel
ska spridas inom och utanför EU. Genomförandet av initiativet är kopplat
till andra delar av EU:s politik, bl.a. kommande Horisont Europa,
återhämtningsplanen och sammanhållningspolitiken.
Sveriges politik ligger väl i linje med det helhetsperspektiv på hållbart
samhällsbyggande som förordas av Europeiska kommissionen i NEBinitiativet. Detta kommer till uttryck i såväl den nationella
stadsutvecklingspolitiken som i politiken för gestaltad livsmiljö. Med
politiken för gestaltad livsmiljö följer en helhetssyn på formandet av
livsmiljön, där människan och människans behov utgör utgångspunkten för
hur livsmiljön utformas. Arkitektur, form och design ska, enligt det
riksdagsbundna nationella mål för arkitektur, form och design, bidra till ett
hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle, med omsorgsfullt gestaltade
livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den
gemensamma miljön (prop. 2017/18:110, bet. 2017/18:CKrU1, rskr.
2017/18:316). Regeringen vill vidare enligt strategin för levande städer –
politik för en hållbar stadsutveckling (skr. 2017/18:230) stärka kommunernas
förutsättningar för att utveckla gröna, hälsosamma och trygga städer, där
2 (4)

människor möts och innovationer skapas. Samhällsbyggande sker i stor
utsträckning i befintliga miljöer och därför är även en gestaltning av
bebyggelsen med hänsyn till dess befintliga värden av central betydelse.
Regeringens strategi för cirkulär ekonomi (M2020/01133) slår fast
betydelsen av bygg- och fastighetssektorns roll för en effektiv
resursanvändning i giftfria cirkulära flöden.
Ett aktivt svenskt deltagande i NEB bedöms bidra till att främja
genomförandet av den nationella stadsutvecklingspolitiken och politiken för
gestaltad livsmiljö samt bidra till att stärka dessa frågors inverkan på
utvecklingen inom EU.
Rådet för hållbara städer har uppmärksammat behovet av nationell
samordning för ett svenskt deltagande i NEB. Ett antal av myndigheterna i
rådet (Energimyndigheten, Formas, Statens centrum för arkitektur och
design samt Vinnova) har sedan början av 2021 samordnat sitt arbete i
frågan och knutit kontakter med andra viktiga aktörer, både nationellt och
internationellt. För att förbättra förutsättningarna för Sverige och svenska
aktörer att bidra till initiativet, och ta del av de satsningar som aviseras, finns
behov av att stärka arbetet med NEB genom bl.a. koordinering, stöd och
information.
På regeringens vägnar

Märta Stenevi

Cecilia von Schéele
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Kopia till

Energimyndigheten
Formas
Länsstyrelsen i Uppsala län
Myndigheten för delaktighet
Naturvårdsverket
Riksantikvarieämbetet
Statens centrum för arkitektur och design
Statens konstråd
Sveriges Kommuner och Regioner
Tillväxtverket
Trafikverket
Vinnova
Innovationsföretagen
RISE
Sveriges Arkitekter
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