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Gestaltad livsmiljö 2020

Det kontinuerliga arbetet:

– Samarbete med Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd

– Arbete inom Samverkansforum (som samlar byggande och förvaltande nationella 
myndigheter och bolag)

– Stödja länsstyrelserna

– Vägleda kommuner och regioner

– Uppföljning

– Följa rättsutvecklingen i landet

Under 2020 prioriteras insatser som består av leveranser

– Vägledningar:

• Vårdens miljöer

• Utveckla miljöer för skolor och förskolor

• Arkitekturstrategi

– Ge kommunerna stöd i tillämpningen av 
utformningsbestämmelser i PBL

– Främja kvalitet i upphandlingar

Foto: Scandinav
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2020 – Fokus vägledningar

Arkitekturstrategi
Leverans 1 - i sommar 

Processen att ta fram

Vad en arkitekturstrategi kan innehålla, 

Vilket stöd länsstyrelse och region kan ge

Goda exempel

Leverans 2 - vintern 2020/21

Implementering och användning samt 

uppföljning och revidering

Open Art Konstbiennal, Örebro. Foto: Anton Hjärtmyr
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2020 – Fokus vägledningar

Utveckla vårdens miljöer 

Samla kunskap om hur gestaltad livsmiljö med 

hög kvalitet kan implementeras i såväl planering, 

byggande, inredning, drift som förvaltning av 

vårdens miljöer

I nära samarbete med

Sveriges Kommuner och Regioner, ArkDes, 

Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd

Preliminär leverans i december 2020

Läkande vårdmiljö, Östra sjukhusets psykiatriska klinik vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i 
Göteborg. Arkitekt: White arkitekter. Foto: Hans Wretling
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2020 – Fokus vägledningar

Skolors och förskolors fysiska miljöer

Boverket har i uppdrag att ta fram en vägledning 

för kvalitativ, tillgänglig och hållbar gestaltning 

av skolors och förskolors fysiska miljö

Preliminär leverans i augusti 2020

Landamäreskolan, Göteborg. Foto Lena Jungmark/Boverket



Lärande exempel

Vårduppdraget -

Fyra Lärande exempel

Publicering efter sommaren
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2020 – Fokus vägledningar mm

Verktyg för hållbar ekonomi och upphandling

Samarbete med Upphandlingsmyndigheten

Ombyggnad av Liljevalchs konsthalls huvudentré, inom ramen för projektet Värdig Entré. 
Tillgänglighet i kulturmiljö. Foto: Nina Broberg

Utveckla ett webbverktyg för olika upphandlings-
förfaranden inom offentlig upphandling
Ska visa möjligheten att använda kvalitetspåverkande 
faktorer inom upphandling

Leverans vid årsskiftet



Ny webbstruktur

Boverket.se/samhällsplanering



Ändamålsenlig struktur och estetisk 

utformning
Hur en ändamålsenlig struktur och 

estetiskt tilltalande utformning som 

allmänt intresse i PBL 2 kap 3 § p 1 

kan hanteras i den översiktliga 

planeringen

• Exempel på nationella mål, planer 

och program som kan kopplas till 

denna del av bestämmelsen

• Förslag på planeringsunderlag som 

kan ge stöd i arbetet

PBL-kunskapsbanken/Översiktsplanering/Allmänna intressen
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Stödja länsarkitekter

Stödja kommuner och regioner

4 sep

Dialogseminarium riksarkitekt, 

länsarkitekter och stadsarkitekter

Tema

Kommunernas arkitekturstrategiska arbete


