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Ur prop. "Politik för gestaltad livsmiljö" 2017/18:110:
Arkitektur, form och design ska 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.

Det ska uppnås genom att:
• hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga 

ekonomiska överväganden
• kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och 

sprids
• det offentliga agerar förebildligt
• estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till 

vara och utvecklas
• miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla
• samarbete och samverkan utvecklas inom landet och 

internationellt
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Sammanfattningsvis framhåller och 
lyfter propositionen vikten av:

• Konstnärlig kompetens och konstens potential

• Samverkan mellan olika discipliner

• Hållbarhet - kvalitet - långsiktighet

• Medborgarnas inflytande i processerna: dialog och delaktighet

• Att se till helheten snarare än delarna!

• En ny arkitekturpolicy som betonar mellanrummen mellan husen snarare än 
byggnaderna
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Samverkan mellan fyra myndigheter och deras olika uppdrag
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https://media.karavanlandskap.se/2018/09/Karavan-Bolln%C3%A4s-900-1.jpg
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Konst och sånt
Konstfrämjandet 
Gävleborg

En alternativ konstrunda i 

det offentliga rummet i 

Sandviken! Kartan är fylld 

med konst och sånt, allt 

möjligt, från smått till stort 

till fiktivt, sant och påhittat.
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Take tomorrow back 

Samverkan mellan Söderhamns kommun, fastighetsägaren och 

föreningen Norra station i Ljusdal. Inför 400 års jubileumet 2020
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Varför ett projekt?

”Gestaltad livsmiljö i Gävleborg – kompetens, nätverk och samverkan”

Förstudie under 1 jan 2021- 30 juni 2022 för att undersöka förutsättningar för 
flerårigt projekt. Medfinansiering via Kultur Gävleborg, Region Gävleborg.

Fyra medverkande kommuner:
• Gävle (ca 100 000 invånare, Gästrikland, residensstad Gävleborg)
• Hudiksvall (ca 37 000 invånare, Hälsingland)
• Sandviken (ca 39 000 invånare, Gästrikland)
• Söderhamn (ca 25 000 invånare, Hälsingland)
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Mål och syfte med förstudien

• Öka kunskapen om det nya politikområdet gestaltad livsmiljö

• Etablera samverkan mellan kommuner och andra aktörer inom området

• Kartlägga nuläge och behov hos de medverkande kommunerna

• Undersöka förutsättningar för ett flerårigt projekt för att:

• stärka interkommunal och regional samverkan kring offentlig 
konst och arbete med enprocentregeln 

• ta fram modell för arbete med gestaltad livsmiljö och offentlig 
gestaltning i små och stora kommuner samt höja 
beställarkompetensen

• Föreslå form för formaliserad samverkan inom gestaltad livsmiljö 
för samtliga kommuner i Gävleborg. 
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Projektorganisation - Styrgrupp
Gävle kommun

• Kulturchef, Livsmiljö Gävle

• Chef plan och bygg, Livsmiljö Gävle

Sandvikens kommun

• Kultur- och fritidschef

• Samhällsbyggnadschef (Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning)

Söderhamns kommun

• Enhetschef Samhällsbyggnad

• Förvaltningschef Bygg- och miljöförvaltningen

Hudiksvalls kommun

• Kultur- och fritidschef

• Planeringschef
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Projektledare och projektgrupper

Extern projektledare: Anna Högberg

Lokala projektgrupperna innehåller en bredd av kompetens:

Sandviken: Chef för kulturenheten, stadsarkitekt och stadsträdgårdsmästare

Gävle: Enhetschef för Konst och kultur, konstintendent, koordinator offentlig 

konst och planeringsstrateg Samhällsbyggnad, Lena Boox, kommunantikvarie

Hudiksvall: Kulturutvecklare, planarkitekt, och enhetschef Park

Söderhamn: enhetschef Kultur, planarkitekt, samhällsplanerare samt 

enhetschef från tekniska avdelningen
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Genomförandet
Möten i arbetsgrupper och styrgrupp –
arbete med styrdokument, rutiner o case

Gemensamma kunskapsdagar:

Workshops för att dela kunskap

Lokal kunskap och forskning kring hållbar 
stadsutveckling Högskolan i Gävle

Göteborgs stad om kulturplanering och 
konst i stadsutveckling

Uppsala kommun om att arbeta med 1%-
regeln i en pott

Projektets koppling till regional utveckling –
relationen länsstyrelse, region o kommun
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Identifierade behov och framtid
Infrastruktur - offentlig konst

Att fortsätta stärka infrastruktur kring gestaltad livsmiljö och offentlig konst - som i 
förlängningen stärker den gestaltande kompetensen i Gävleborgs län.

Kompetenspool

Att vidareutveckla den formaliserade samverkan kring kompetensförsörjning inom 
politikområdet i regionen som påbörjats inom förstudien.

Mötesplats

Att underhålla och utvidga det regionala nätverket som en mötesplats för 
inspiration, kunskapsutbyte och stöd inom detta fält.

Samverkan - Regionala aktörer

Att hitta avgränsning och ansvar i samverkan mellan olika parter som möjliggör ett 
långsiktigt arbete med frågorna på alla nivåer.
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Ansökan lämnas till Kultur Gävleborg Region Gävleborg  höst 2022.

Vid intresse kontakta  projektledare Anna Högberg

anna.hogberg@gavle.se

Sofia Nohrstedt, Kulturchef Livsmiljö Gävle

sofia.nohrstedt@gavle.se

Gestaltad livsmiljö Gävleborg 2023-2025

- en samverkansmodell

mailto:anna.hogberg@gavle.se

