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Kommunstyrelsen 
 

Delegationsordning kommunstyrelsen 2021 

Förslag till beslut 

Delegationsordning för kommunstyrelsen daterad den 2 december 2020 
antas.  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020 § 77 att 
tillväxtutskottet blir tillväxtnämnden från och med 2021-01-01. 

Kommunfullmäktige beslutade den 8 december 2020 att anta nytt reglemente 
för kommunstyrelsen samt nytt reglemente för tillväxtnämnden. 

I och med att tillväxtutskottet den 1 januari 2021 övergår till att bli en nämnd 
istället för ett utskott under kommunstyrelsen, behöver kommunstyrelsens 
delegationsordning uppdateras utifrån den nya nämnds- och 
förvaltningsorganisationen. 

 

 

Henrik Arenvang Helena Randefelt 
Kommundirektör Utvecklingsstrateg 

För åtgärd: 

Utvecklingsstrateg 

För kännedom: 

Utskottet för stöd och strategi 
Kommundirektör 

Bilagor: 

Delegationsordning för kommunstyrelsen 
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Principer för delegering 

En nämnd får uppdra till presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd 
hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden (6 kap. 37 § och 7 kap. 5–8 §§ kommunallagen, KL). 

 
Om en nämnd uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta 
beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd 
inom kommunen att fatta beslutet (7 kap. 6 § KL). 

 
Delegation innebär ett medgivande att annan person eller annat politiskt organ får fatta 
beslut i nämndens ställe. Detta förutsätter ett förtroendeförhållande mellan nämnden och 
delegaten. Delegaten måste därför försäkra sig om att det beslut som denne ämnar fatta står 
i överenskommelse med den allmänna inriktningen som nämnden kan ha gett uttryck för. 

 
Delegationer kan återkallas eller delegeras till annan delegat av den som givit delegationen 
om det anses att delegaten inte fullgjort sin uppgift eller missköter sig. En delegation kan när 
som helst återkallas och bör också återkallas, när det finns skäl till det. Återkallandet kan 
vara generellt, för en grupp av ärenden eller gälla ett visst ärende. 

 
Den som har en delegation får inte delta eller närvara vid handläggningen i ärenden där 
delegaten är jävig (6 kap. 30 § och 7 kap. 4 § KL). 

 
I följande fall får beslutanderätten inte delegeras (6 kap. 38 § KL): 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet 

2. framställningar och yttranden i fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 
beslut av nämnden eller fullmäktige överklagats 

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell karaktär 
eller större vikt 

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlämnats till nämnden, 
eller 

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

 
Nämnden ska besluta i vilken utsträckning och hur beslut som fattats med stöd av delegation 
ska återrapporteras. Beslut som inte nämnden inte begär återrapportering för ska 
protokollföras särskilt och protokollen ska tillkännages på anslagstavlan (6 kap. 40 § och 7 
kap. 8 § KL). 
Kommunstyrelsen har bestämt att huvuddelegaten ska anmäla samtliga beslut som fattats 
med stöd av denna delegationsordning till kommunstyrelsen. Undantaget är 
personalärenden som regleras i kapitel 5. Personalärenden – kommunövergripande, då 
beslutet anmäls till respektive anställningsmyndighet, det vill säga respektive nämnd 
eller styrelse. Delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen eller 
anställningsmyndigheten vid närmast följande sammanträde. 

 
Besluten i denna delegationsordning får vidaredelegeras om inte annat anges. I beslut om 
vidaredelegation ska det anges vem som beslutar vid förfall för ordinarie delegat, om inte 
återgår delegationen till huvuddelegaten. 

 
Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation ska anmälas till huvuddelegaten. Den som 
mottagit en delegation kan också, när det är motiverat, hänskjuta ett ärende uppåt. 
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Den som utses till tillförordnad kommundirektör respektive förvaltningschef har även rätt 
att fatta delegationsbeslut. 

 
En korrekt genomförd delegation innebär att ansvaret för fattade beslut delvis överförs till 
det underordnade organet, som fått uppgiften till sig delegerad. Den som mottar delegation 
beslutar under eget ansvar. Kommunstyrelsens eller nämnderna, som delegerar, har dock 
alltid ansvar inför kommunfullmäktige för att ärendet/ärendena blir avgjorda utan oskäliga 
dröjsmål och på ett enhetligt sätt. Det förutsätts också att kommunstyrelsen och nämnderna 
hålls underrättad om viktigare avgöranden och om den praxis som tillämpas inom 
verksamhetens olika ärendegrupper. Kommunstyrelsen och nämnderna är således ansvarig 
för att följa upp att mottagaren av delegationen har utövat beslutanderätten på ett riktigt 
sätt. Det är därför viktigt att tänka på återrapportering till kommunstyrelsen och 
nämnderna. Återrapportering sker genom anmälan till sekreteraren i kommunstyrelsen 
eller nämnderna. 
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1 Allmänna ärenden 
 

1.1 Krisledningsnämnd 

I enlighet med ”Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap”. 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Utskottet för stöd och 
strategi 

  

 
1.2 Yttrande hemvärnsförordningen 

Yttrande i ärende enligt hemvärnsförordningen. 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören Socialchefen  

 
1.3 Pandemiplan 

Rätt att revidera kommunens Pandemiplan. 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Utskottet för stöd och 
strategi 

  

 
1.4 Allmänna handlingar 

Beslut om att inte lämna ut handling som förvaras hos kommunstyrelsen samt 
fullgörande i övrigt av uppgifter som angår kommunstyrelsen som myndighet 
enligt 2 kap. Tryckfrihetsförordningen (TF) och Offentlighets- och sekretesslagen 
(OSL). 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören Stabschef Inom respektive 
verksamhetsområde 
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1.5 Remittering av ärenden inom kommunen 

Rätt att besluta om att remittera motioner, betänkanden, medborgarförslag och 
externa förslag till förvaltningar, nämnder och styrelser. 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören Handläggare 

kanslienheten 

 

 
1.6 Brådskande ärenden 

Beslut i ärenden som är så brådskande att styrelsens avgörande inte kan avvaktas 
(6 kap. 39 § KL), exempelvis fastställd remisstid som inte medger att yttrandet 
behandlas vid ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige. 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommunstyrelsen 
ordförande 

Får ej vidaredelegeras Kommunstyrelsens vice 
ordförande inträder vid 
förfall för 
kommunstyrelsen 
ordförande 

 
1.7 Yttranden som inte har principiell betydelse 

Beslut att lämna yttrande som inte är av principiell betydelse för den kommunala 
självstyrelsen. 

 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommunstyrelsens 
ordförande 

  

 
1.8 Avvisning av överklagande 

Beslut om att avvisa för sent ankommet överklagande mot beslut tagna i 
kommunstyrelsens verksamhet (45 § förvaltningslagen). 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören Kanslichefen  

 
1.9 Omprövning av beslut 

Beslut om omprövning enligt 38 § förvaltningslagen. 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Den som fattat beslutet 
 

Kommundirektören 

 Efter samråd med 
närmaste chef 

I angiven ordning 
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1.10 Yttranden med anledning av överprövning av delegationsbeslut 

Yttranden med anledning av överklagande eller laglighetsprövning av ett beslut 
som fattats med stöd av delegation 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Den beslutande i samråd 
med närmaste chef. 

  

 
1.11 Yttranden med anledning av överprövning av nämnd-/utskottsbeslut 

Yttranden med anledning av överklagande eller laglighetsprövning av ett beslut 
som fattats av nämnd/utskott 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Ordförande Vice ordförande Ordförande i 
kommunstyrelsen/  

utskottet för stöd och 
strategi 

1.12 Yttrande över lag om allmän kameraövervakning 

Avge yttrande för kommunen i ärenden enligt lagen om allmän 
kameraövervakning. 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören   

 
1.13 Yttrande över ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 

om allmän sammankomst 

Avge yttrande för kommunen i ärenden om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter om allmän sammankomst. 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektör Näringslivsutvecklare  

 
1.14 Beslut om utbildningar, kurser och utrikes tjänsteresa för förtroendevalda 

 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommunstyrelsens 
ordförande 
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1.15 Beslut om representation 

 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektör  Efter samråd med 
kommunstyrelsens 
ordförande 

 
 

1.16 Heraldiskt vapen 

Beslut att tillåta att använda kommunens heraldiska vapen. 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommunstyrelsens 
ordförande 

  

1.17 Fastställande av dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och riktlinjer för 

gallring 

Rätt att fastställa dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och riktlinjer för 
gallring av allmänna handlingar, allt inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde. 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören Kanslichefen  

 
1.18 Skyddsjakt 

Ärenden rörande jakt/skyddsjakt inom ordinarie jakttider. 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören Näringslivsutvecklare  

 
1.19 Hemställan till Länsstyrelsen om skyddsjakt 

Hemställan till Länsstyrelsen om skyddsjakt då åtgärd anses nödvändig 
utanför ordinarie jakttider. 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören Näringslivsutvecklare  

 
1.20 Vidaredelegation 

Rätt att vid förfall för angivna tjänstemannadelegater själv utöva den delegerade 
beslutanderätten eller vidaredelegera denna till annan anställd hos kommunen. 

 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören   
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2 Ekonomiärenden 

2.1 Beslutsattest 

Beslut om att utse befattning samt ersättare med rätt att beslutsattestera. 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören Får ej vidaredelegeras  
 

2.2 Donationsfonder 

Beslut om utdelning från donationsfonder. 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören Ekonomichefen  

 
2.3 Placering av stiftelsemedel 

Beslut om placeringar av stiftelsemedel på bankkontor och hos kapitalförvaltare. 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören Ekonomichefen  

 
2.4 Överenskommelse om fordringar 

Beslut om överenskommelse om betalning av fordran överstigande 10 000 kr, 
antagande av ackord, ingående av förlikning och slutande av annat avtal. 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören Ekonomichefen  

 
2.5 Avskrivning av fordringar 

Beslut om att avskriva fordringar överstigande 10 000 kr som på grund av 
ekonomiska svårigheter hos betalaren inte är möjliga att driva in. 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören Ekonomichefen  

2.6 Medlemskap i föreningar och organisationer med verksamhet som anknytertill 

kommunens verksamheter 

Rätt att inom antagen budgetram teckna medlemskap i föreningar och 
organisationer. 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Utskottet för stöd- och 
strategi 

 Inom eget 
verksamhetsområde 
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3 Fastighetsärenden 

3.1 Ombud vid lantmäteriförrättningar 

Rätt att som ombud företräda kommunen och föra kommunens talan vid 
lantmäteriförrättningar. 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören Förvaltningschef 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Bergslagen 

 

 
3.2 Rätt att teckna avtal vid lantmäteriförrättningar 

Rätt att besluta om att som ombud för kommunen träffa för kommunen bindande 
avtal vid förrättningar om förvärv eller avstående av mark till ett förrättningsvärde 
av högst 50 000 kr inom given budget. 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören Förvaltningschef 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Bergslagen 

 

 

 
3.3 Yttrande över remisser där kommunen ska yttra sig som fastighetsägare 

Rätt att avge yttrande för kommunen i ärenden där kommunen ska yttra sig 

som fastighetsägare. 

 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören Förvaltningschef 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Bergslagen 

 

 
3.4 Överlåta och förvärva fastighet 

Överlåta och förvärva fastighet till ett belopp av högst 500 000 kr. 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektör   

 
Överlåta och förvärva fastighet till ett belopp från 500 001 kr upp till högst 
1 000 000 kr. 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Utskottet för stöd och 
strategi 
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3.5 Rätt att träffa arrendeavtal, servitutsavtal och nyttjanderättsavtal om 

kommunal mark 
 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören Förvaltningschef 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Bergslagen 
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4 Upphandlingsärenden 

4.1 Teckna avtal för köp, leasing och hyra av varor och tjänster som är 

nämndövergripande 

Rätt att besluta om att avtala om att köpa, leasa och hyra varor och tjänster som är 
nämndövergripande, avser både upphandling och slutande av avtal för en period 
av högst fem år. 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören  Vid leasing ska samråd 
ske med upphandlaren. 

 
4.2 Köp, leasing och hyra av varor och tjänster inom respektive 

förvaltnings verksamhetsområde 

Rätt att teckna avtal och överenskommelser om att köpa, leasa och hyra varor och 
tjänster inom respektive förvaltnings verksamhetsområde (avser både 
upphandling och slutande av avtal). 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören Stabschef Vid leasing ska samråd 
med upphandlaren. 

 
Inom respektive 
verksamhetsområde 

 
Övriga nämnder 
beslutar om delegation 
inom sitt 
verksamhetsområde 
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5 Personalärenden – kommunövergripande 

 
Ärenden som anges i Reglemente för kommunstyrelsen § 6 

rörande personalpolitiken - rapporteras till kommunstyrelsen 
 

 
5.1 Rätt att med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor 

om förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess medarbetare 
 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören Personalchefen  
 

5.2 Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om 

förhandlingsrätt utom vad gäller §§ 11–14 och 38, lagen om medbestämmande i 

arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden 
 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören Personalchefen  
 

5.3 Rätt att besluta om stridsåtgärder under pågående arbetsmarknadskonflikter 
 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommunstyrelsens  I ett konfliktläge som 
ordförande kräver ett så brådskande 

 beslut att det inte är 
 möjligt att avgöra 
 kommunstyrelsens 
 avgörande 
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Ärenden som utgår ifrån kommunstyrelsens kommunövergripande roll - 

rapporteras till kommunstyrelsen 

 

5.4 Rätt att besluta om antagande av kollektivavtal, principöverenskommelser och 

motsvarande enligt rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landstings 

(SKL) arbetsgivarpolitiska avdelning 
 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören och 
personalchefen i förening 

  

 

5.5 Företräda kommunen i tvister om tolkning och tillämpning av 

arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal 

 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören Personalchefen  
 

5.6 Rätt att besluta om undantag från anställningsstopp 
 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Stabschef   
 

5.7 Rätt att besluta om särskild avtalspension – enskilt avtal med anställd 

För kommundirektör 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommunstyrelsens 
ordförande 

Får ej vidaredelegeras Efter samråd med 
personalchef eller 
PA-konsult 

 
För stabs/förvaltningschef 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören Får ej vidaredelegeras Efter samråd med 
personalchef eller 
PA-konsult och 
kommunstyrelsens 
ordförande 

 
För övriga medarbetare 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Stabschef Får ej vidaredelegeras Efter samråd med 
personalchef eller 
PA-konsult 
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5.8 Rätt att besluta om chefslösningar eller andra pensionslösningar – enskiltavtal 

med anställd om avvikelse från KAP-KL eller AKAP-KL 

 

För kommundirektör 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommunstyrelsens 
ordförande 

Får ej vidaredelegeras Efter samråd med 
personalchef eller 
PA-konsult 

 
För stabs/förvaltningschef 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören Får ej vidaredelegeras Efter samråd med 
personalchef eller 
PA-konsult och 
kommunstyrelsens 
ordförande 

 
För övriga medarbetare 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Stabschef Får ej vidaredelegeras Efter samråd med 
personalchef eller 
PA-konsult 

 
5.9 Rätt att utse ersättare för stabs/förvaltningschef vid semester 

 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören Stabs/förvaltningschef  
 

5.10 Rätt att utse ersättare för stabs/förvaltningschef vid frånvaro (ej semester) 
 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören   
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Följande beslut redovisas till respektive anställningsmyndighet (nämnd) 
 

5.11 Rätt att besluta om anställning inklusive lönesättning för medarbetare, 

exklusive Kommundirektören och stabs/förvaltningschefer 

 

För enhetschefer 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Stabschef  Gäller inte 
visstidsanställning 
kortare än 6 månader 

 
För övriga medarbetare 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Stabschef Enhetschefer Inom respektive 
verksamhetsområde 

 
Gäller inte 
visstidsanställning 
kortare än 6 månader 

 
5.12 Rätt att godkänna bisyssla 

För Kommundirektören 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommunstyrelsens 
ordförande 

  

 
5.13 Rätt att godkänna bisyssla 

För stabs/förvaltningschef 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören   

 
5.14 Rätt att godkänna Bisyssla 

För övriga medarbetare 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Stabschef   
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5.15 Rätt att bevilja ej avtalsreglerad tjänstledighet 

För kommundirektör 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommunstyrelsens 
ordförande 

  

 
För stabs/förvaltningschef 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören   

 
För övriga medarbetare 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Stabschef   

 
5.16 Rätt att besluta om disciplinåtgärd och avstängning 

För kommundirektör 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommunstyrelsens 
ordförande 

Får ej vidaredelegeras Efter samråd med 
personalchef eller 
PA-konsult 

 
För stabs/förvaltningschef 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören Får ej vidaredelegeras Efter samråd med 
personalchef eller 
PA-konsult och 
kommunstyrelsens 
ordförande 

 
För övriga medarbetare 

 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Stabschef Får ej vidaredelegeras Efter samråd med 
personalchef eller 
PA-konsult 
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5.17 Rätt att besluta om förflyttning eller omplacering mellan förvaltningar vid 

oenighet 
 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören  Efter samråd med 
berörd 
stabs/förvaltningschef 

 
5.18 Rätt att besluta om uppsägning på grund av arbetsbrist 

 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Stabschef Får ej vidaredelegeras Efter samråd med 
personalchef eller 
PA-konsult 

 
5.19 Rätt att besluta om uppsägning på grund av medarbetarespersonliga 

förhållanden, avsked 
 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Stabschef Får ej vidaredelegeras Efter samråd med 
personalchef eller 
PA-konsult 

 
Beskrivning av ansvarsområden och fördelning av uppdrag och befogenheter ska 
för chefer beskrivas i särskild uppdragshandling och vid behov även för annan 
medarbetare. 
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6 Personalärenden– kommunstyrelseförvaltningen 

6.1 Rätt att besluta om arbetsfördelning 
 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören 

Stabschef  

 Inom eget 
verksamhetsområde 

 
6.2 Rätt att besluta om förflyttning 

 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören 

Stabschef  

 Inom eget 
verksamhetsområde 

 
6.3 Rätt att besluta om kommunstyrelseförvaltningens organisation 

 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören   
 

 
6.4 Rätt att utse ersättare för Kommundirektören vid egen semester 

 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören   
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7 Verksamhetsärenden 
 

7.1 Bidrag inom Ramprogram för entreprenörskap och lokal utveckling 

 
Enligt antagna riktlinjer för verksamheten till ett belopp av högst 50 000 kr. 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören Näringslivschef  

 
7.2 Beslut att genomföra detaljplaner 

 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Utskottet för stöd och 
strategi 

  

 
7.3 Yttrande som kommunen ska lämna till annan myndighet som berör 

infrastruktur, markanvändning eller etablering i kommunen eller i dess 

närhet 
 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Utskottet för stöd och 
strategi 

  

 
7.4 Yttrande över nyttjande av allmän plats 

 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören Näringslivutvecklare  

 

7.5 Yttrande över ansökan om tävling på väg 
 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören Näringslivsutvecklare  

 
7.6 Utbetalning av iståndsättningsbidrag 

 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Utskottet för stöd och 
strategi 

 Enligt antagna riktlinjer 
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7.7 Teckna avtal för marknadsföringsbidrag till föreningar 
 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Utskottet för stöd och 
strategi 

 Inklusive fastställande av 
belopp för 
marknadsföringsbidrag 
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8 Dataskyddsförordningen (GDPR) 
 

8.1 Beslut om rätt till tillgång (s.k. registerutdrag) samt beslut att neka begäran om 

tillgång 
 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören Stabschef Inom respektive 
verksamhetsområde. 
Artikel 15 GDPR 
Artikel 12.5 GDPR 

 
8.2 Beslut om rättelse av felaktiga personuppgifter samt beslut att neka begäran om 

rättelse 
 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören Stabschef Inom respektive 
verksamhetsområde. 
Artikel 16 GDPR 
Artikel 12.5 GDPR 

 
8.3 Beslut om radering av personuppgifter samt beslut att neka begäran om 

radering 
 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören Stabschef Inom respektive 
verksamhetsområde. 
Artikel 17 GDPR 
Artikel 12.5 GDPR 

 
8.4 Beslut om rätt till begränsning av behandling samt beslut om att neka begäran 

om begränsning 
 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören Stabschef Inom respektive 
verksamhetsområde. 
Artikel 18 GDPR 
Artikel 12.5 GDPR 
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8.5 Beslut om underrättelse om rättelse, radering eller begränsning av behandling 

enligt artikel 16–18 GDPR ska ske till mottagare till vilka personuppgifter 

lämnats ut 
 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören Stabschef Inom respektive 
verksamhetsområde. 

 
Underrättelse behöver 
ej ske om det visar sig 
omöjligt eller medför 
en oproportionell 
ansträngning 

 
Artikel 19 GDPR 

Artikel 12.5 GDPR 

 
8.6 Beslut om rätt till dataportabilitet (överföring) av personuppgifter och beslut om 

att neka dataportabilitet 
 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören Stabschef Inom respektive 
verksamhetsområde. 
Artikel 20 GDPR 
Artikel 12.5 GDPR 

 
8.7 Beslut om att inte behandla personuppgifter efter invändning samt beslut att 

behandla personuppgifter trots invändning 
 

 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören Stabschef Inom respektive 
verksamhetsområde. 
Artikel 21 GDPR 
Artikel 12.5 GDPR 
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8.8 Företräda myndigheten när enskilda överklagar myndighetens beslut avseende 

rättigheter enligt artikel 12–22 GDPR, om beslutet fattats på delegation 
 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören Stabschef Inom respektive 
verksamhetsområde. 

 
Har ett beslut fattats av 
nämnden i dess helhet 
(och inte på 
delegation) är det inte 
möjligt att delegera 
beslutanderätten när 
det gäller yttranden 
med anledning av att 
nämndens beslut har 
överklagats. 

 
6 kap. 38 § KL 

 
8.9 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal 

 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören Stabschef  
Samma delegat som har 
delegering att teckna 
huvudavtal/tjänsteavta
l. 

Inom respektive 
verksamhetsområde. 
Artikel 28 GDPR 

 
8.10 Beslut om att anta registerförteckning 

 
Inom kommunstyrelseförvaltningen 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektör Personuppgiftsombud 

 
Stabschef (ersättare) 

Inom respektive 
verksamhetsområde. 

 
Personuppgiftsombud 
kommer eventuellt 
byta namn framöver 

 
Artikel 30 GDPR 
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8.11 Beslut om personuppgiftsincidenter ska anmälas till tillsynsmyndigheten eller 

inte 
 

 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören Stabschef Inom respektive 
verksamhetsområde. 

 
Anmäls inom 72 
timmar från att 
personuppgifts- 
ansvarig fick vetskap 
om incidenten 

 
Artikel 33 GDPR 

 

8.12 Bedöma om de registrerade ska få information vid en personuppgiftsincident och 

i förekommande fall lämna information till de registrerade 
 

 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören Stabschef Inom respektive 
verksamhetsområde 

 
Om incidenten leder till 
en hög risk för fysiska 
personers rättigheter 
och friheter ska 
information lämnas. 

 
Artikel 34 GDPR 
Artikel 12.5 GDPR 
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8.13 Ta ut avgift för åtgärder enligt artikel 13–14 och 15–22 och 34 GDPR 
 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören Stabschef Inom respektive 
verksamhetsområde. 

 
Information enligt 
artikel 13–14 samt all 
kommunikation och 
alla åtgärder enligt 
artikel 15–22 och 34 
ska tillhandahållas 
kostnadsfritt. Om 
begäran är uppenbart 
ogrundad eller orimlig, 
får myndigheten ta ut 
en rimlig avgift. 
Artikel 12.5 GDPR 

 
8.14 Bedöma om konsekvensbedömning ska göras vid en personuppgiftsbehandling 

och eventuellt samråd med tillsynsmyndigheten ska ske 
 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören Stabschef Inom respektive 
verksamhetsområde. 

 
Artikel 35–36 GDPR 

 
8.15 Utse dataskyddsombud eller ersättare för dataskyddsombud 

 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Delegation inte möjlig  Artikel 37.1 GDPR 
 

8.15 Företräda myndigheten vid yttranden till tillsynsmyndigheten vid eventuella 

klagomål eller tillsynsärenden 
 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektören Stabschef Inom respektive 
verksamhetsområde. 
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Verkställighetsuppgifter 

Nedanstående är exempel på vad som ska betraktas som ren verkställighet 

 
1. Arbetsbeskrivning för underställd personal 

2. Svara för arbetsrutiner 

3. Förläggning av arbetstid 

4. Ledigförklara vakant tjänst 

5. Vakantsättning av tjänst 

6. Återbesättningsprövning av tjänster 

7. Beslut om att anställd får kvarstå i tjänst efter uppnådd pensionsålder 

8. Utfärda tjänstgöringsbetyg och tjänstgöringsintyg 

9. Tillämpning av ledigheter och förmåner som följer av lag och avtal 

10.Deltagande i kurs och konferens 

11. Beslut om lön och eventuella förmåner vid studier 

12. Bevilja medarbetares uppsägning samt eventuell förkortad uppsägningstid 

13.Beslut om förmåner vid ledighet för centralt fackligt uppdrag 

14. Avgöra frågor om tolkning och tillämpning lag, avtal och andra bestämmelser om 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess medarbetare 

15. Teckna avtal för köp och hyra av varor och tjänster inom budget för den löpande 
verksamheten som inte är av principiell betydelse 

16. Pensionsförmåner enligt avtal 
17. Beslut om visstidsanställningar kortare än sex månader 
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 Tillväxtförvaltningen 
Helena Randefelt 
 0581-816 06 
helena.randefelt@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 
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Kommunstyrelsen 
 

Registerförteckning för kommunstyrelseförvaltningen 

Förslag till beslut 

 
Registerförteckning för behandling av personuppgifter inom 
kommunstyrelseförvaltningen godkänns. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen ska den 
personuppgiftsansvarige, det vill säga nämnden, besluta om vilka 
personuppgifter som nämnden behandlar. Detta ska göras i en 
registerförteckning som ska ange behandlingar och register som finns 
inom nämndens verksamhetsområde.  

 

Utifrån den nya nämnds- och förvaltningsorganisationen som träder i 
kraft den 1 januari behöver den av kommunstyrelsen tidigare 
registerförteckning uppdateras. 

 

Henrik Arenvang Helena Randefelt 
Kommundirektör Utvecklingsstrateg 

 

För kännedom: 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Dataskyddsombud 

Bilagor: 

Registerförteckning för kommunstyrelseförvaltningen 
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 Kommunledningskontoret 
Henrik Arenvang 
 0581-810 34 
henrik.arenvang@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen 
 

Information om kommunens arkitekturpolicyarbete 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Projektinformation 

Informationen syftar till att upplysa kommunstyrelsen om det nationella 
och lokala nuläget gällande gestaltningsfrågor inom samhällsplaneringen. 
Bakgrunden till varför byggnadsnämnden gett samhällsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att ta fram en kommunal arkitekturpolicy kommer 
klargöras.  

Bakgrund 

Sveriges regering har de senaste åren arbetat med ett nationellt mål (se 
bilaga) för arkitektur-, form- och designpolitiken. Målet beskriver att:  

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. Detta 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, och 

• samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt. 

Målet är i linje med tidigare regeringsbeslut inom detta fält och mål som 
exempelvis Sveriges miljömål och arbetet inom Agenda 2030.  

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att stötta kommuner och regioner 
att arbeta mer strategiskt med frågor rörande den fysiska miljön. Detta 
gäller såväl i stadsbygder och orter som i landsbygder. En riksarkitekt 
tillsattes 2019 som turnerat i landet, informerat och samlat in åsikter om 
den nationella ”arkitekturpolicyn” för att kunna slipa Boverkets stöd. 

Boverket betonar att praktiken är det i kommunerna som den stora delen av 
arbetet måste genomföras. Det är mycket bra om kommuner i landet har 
någon slags dokument, t ex en ”arkitekturpolicy”, som vägleder och/eller 
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styr frågor i ämnet (se bilaga). Samhällsbyggnadsförvaltningen informerade 
Samhällsbyggnadsnämnden om detta, som 2019-06-13 beslutade att ge 
förvaltningen (stadsarkitekten) i uppdrag att ta fram en arkitekturpolicy för 
respektive kommun inom samverkansområdet, ärende S-2019-261.  

Syftet med policyarbetet är att förtydliga lokala förutsättningar och ge en 
bättre överblick i processerna när den fysiska miljön står inför en 
förändring. Målet med det färdiga dokumentet, som kan kallas policy, 
riktlinje, program eller dylikt, är rimligtvis att underlätta för alla 
inblandade, det vill säga offentliga som privata aktörer och tjänstepersoner 
att avgöra på vilket sätt ett projekt kan bidra till exempelvis kommunens 
vision, ett specifikt lokalt behov, Sveriges miljömål eller Agenda 2030-
arbetet osv.  

Projektledare är stadsarkitekt Sara Hallström. Arbetet har ännu inte 
påbörjats, därför finns ännu varken arbetsgrupper eller styrgrupp.  

Det slutgiltiga dokumentet antas i kommunfullmäktige i respektive 
kommun.  

Nuläge 

För att bringa klarhet i bakgrunden till Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
samt ventilera tankar och farhågor till projektledare inför att arbetet sätts 
igång har förvaltningen tagit initiativ till ett informationstillfälle för 
respektive kommuns kommunstyrelse.  

Innehållet i informationen till Lindesbergs kommunstyrelse är: 

• Nationell nivå: kortfattad introduktion till politikområdet ”Gestaltad 
livsmiljö” och dess kopplingar till plan- och bygglagen, arbetet med 
Agenda 2030 och Sveriges miljömål (se ovan) 

• Lokal nivå: introduktion till begreppet landskapsbild och lite om 
färglära samt gemensam reflektion över våra kulturmiljöer i 
Bergslagen 

• Summering: behov sett till situationen i Lindesbergs kommun och dess 
befintliga underlag (se nedan) 

Inget förslag till beslut finns vid detta informationstillfälle.  

Synpunkter på process, metod och mål är mycket välkommet vid 
informationstillfället, om tiden medger detta. Många fler tillfällen kommer 
dock ges under arbetets gång. 

Respektive kommun påverkar innehåll och omfattning av sitt 
policydokument. Påverkan sker genom arbetsgrupp, styrgrupp, 
referensgrupper och medborgardialog.  

Respektive kommuns arbete och färdiga dokument kan mycket väl bli 
olikartade. Det beror delvis på förutsättningarna; vilka underlag som redan 
finns, hur behoven ser ut, vad politiken har för visioner och intresse för 
frågan. Dokumentet kan fokusera på enstaka aspekter där politiken vill 
styra mer (t ex landskapsbilden i landsbygdsmiljöer) eller betona metoder 
för dialog mellan parter inför förändringar i den offentliga miljön (t ex sett 
till barnperspektivet eller miljömål) alternativt betona resultatet av arbetet 
(estetik, funktion etc).  
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Samverkan mellan kommunerna kan vara att föredra i vissa gemensamma 
frågor så som ämnet Bergslagens landskapsbild. De flesta 
samhällsbyggnadsfrågor sett till den fysiska miljön hanteras redan genom 
förvaltningssamverkan.  

Dokumentet kan vara mycket enkelt eller mer omfattande. Referensexempel 
från hur andra kommuner arbetat kommer vara ledsagande i arbetet. 

Konsekvenser 

Arbetet sker initialt inom ramen för kommunens löpande kostnader genom 
stadsarkitektens och vid behov ytterligare medarbetares tjänster på 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Ekonomiska, ekologiska och sociala konsekvenser av att inte ha en 
arkitekturpolicy är svåra att beräkna men sitter ihop med frågan om vad 
kommunen har för faktiska behov, befintliga underlag och mål. Att 
kommunen ska arbeta aktivt med en hållbar stadsutveckling, ta hänsyn till 
landskapsbilden och verka för att det som byggs och anläggs bidrar till att 
Sverige kan nå sina miljömål och Agenda 2030-målen är delvis inskrivet i 
lag. Det anses i allmänhet vara ett konkurrensmedel om en kommun är en 
tydlig och aktiv part då intressenter och aktörer funderar på var och hur de 
vill genomföra sina projekt. Tydlighet ger trygghet och attraktivitet, för alla 
inblandade, även för kommunens invånare. 

Lindesbergs kommun ger idag en relativt svag vägledning på detta område 
främst genom generella skrivningar i översiktsplaner och detaljplaner som 
ibland är mycket gamla. I övrigt, till exempel gällande landskapsbilden eller 
sett till kulturmiljöer är det ofta tolkningar av plan- och bygglagen som 
gäller. Tolkningen görs av samhällsbyggnadsförvaltningens 
bygglovshandläggare och stadsarkitekten.  

Tvetydighet eller oenighet gällande tjänstepersoners tolkning av en 
situation, samt vilka möjligheter eller behov som finns att utreda inför 
förändring av en fysisk miljö kan upplevas frustrerande, inte minst av 
externa parter. Internt inom kommunens organisation kan det vara 
betungande att ansvar för vad som avhandlas i dialog med intressenter samt 
motiveringar till beslut och andra viktiga avgöranden ligger helt på enstaka 
tjänstepersoner. En policy kan förenkla projektgången för alla inblandade. 

Henrik Arenvang Sara Hallström 
Kommundirektör Stadsarkitekt 

För kännedom: 

Enhetschef Isabella Lohse, stadsbyggnadskontoret, 
Samhällbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Bilagor: 

1. Politik för gestaltad livsmiljö, kortversion, kulturdepartementet, 2018 
2. Regeringens proposition 2017/18:110 Politik för gestaltad livsmiljö 
3. Kommunernas arkitekturpolicyer, Sveriges Arkitekter, 2019 



Gestaltad livsmiljö
Arbetet med arkitektur på nationell och lokal nivå

Information till KS Lindesberg, december 2020



• Stadsarkitekt

• Nationell politik ‐ arbetet med Gestaltad livsmiljö

• Verkligheten ‐ begreppet landskapsbild, lite om färglära 
samt kulturmiljöer i Bergslagen

• Lokal politik ‐ styrning via bl.a. en arkitekturstrategi

Innehåll



Stadsarkitekt
• Biträder byggnadsnämnden

• Granskar och överser byggandet                        
och gestaltandet av den fysiska miljön

• Ansvarar för stadsmiljöers övergripande 
utveckling och visionsarbeten 

• Uttolkare av lagen

• Rådgivande gällande tekniska, estetiska       
och kulturella aspekter



Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, byggnadsnämnden 

Stadsarkitekt

Enligt plan‐ och bygglagen 12 kap 2 § ska byggnadsnämnden:

• verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads‐ och landskapsmiljö, 

• uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning,

• ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning, 

• samarbeta med de myndigheter, organisationer och enskilda vars arbete och intressen           
som rör nämndens verksamhet, 

• lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet.

2018 ‐‐‐ Sara Hallström, arkitekt, född 1975, stadsbo som vill bli landsbygdsbo



Nationell politik
1992 Agenda 21

1998 ”Framtidsformer”

1999 Sveriges miljömål ‐ kvalitetsmål och generationsmål 

2000 Arkitekturåret

2010 Sveriges miljömål ‐ etappmål

2015 Agenda 2030

2017 Rådet för hållbara städer – myndigheter i samverkan (‐2022)

2018 Regeringsbeslut (samarb. flera departement):
”Gestaltad livsmiljö” ‐ Boverket ansvarig myndighet
”Strategi för levande städer” – olika myndigheter

2019 Riksarkitekt tillträder

2020 Boverket tar fram vägledning

2030 Politiken ska vara genomförd



Nationell politik
Arkitektur (gestaltade livsmiljöer) …
‐ är ett redskap för att möta samhällsutmaningar 

‐ handlar om våra liv och vår vardag,                   
med människan i centrum i en bebyggd miljö

Målet

”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.”

klimat
segregation
bostadsbrist
folkhälsa
jämlikhet
stuprör m.m.

Delmål (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



Nationell politik
PBL är en kompatibel lagstiftning

• Plan‐ och bygglagen har ett 
framtidsinriktat perspektiv. 

• Den syftar till att främja goda 
sociala levnadsförhållanden och 
en långsiktigt hållbar livsmiljö     
för människorna i dagens samhälle 
och för kommande generationer. 

• Att exempelvis värna kulturvärden           
är ett sätt att säkerställa                
en långsiktigt hållbar livsmiljö.



Hur det fungerar i verkligheten …









Vad är i fokus under gestaltningsfasen? 

Är kommunens vilja tydlig?







Exemplet landskapsbild

Refereras till i lagtexten

Den utsträckta fysiska miljö vi kan färdas genom

En platsspecifik uppfattning



Exemplet landskapsbild

Plan‐ och bygglagen 2 kap. 6 §

”Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende 
byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till 
1. stads‐ och landskapsbilden, natur‐ och kulturvärdena på platsen och 

intresset av en god helhetsverkan"

Landskapskonventionen (EU)

”[…] landskapet är en viktig del av människornas 
livskvalitet överallt:    i stadsområden och på 
landsbygden, i såväl vanvårdade områden som 
områden med hög kvalitet, såväl vardagliga områden 
som områden som anses vara särskilt vackra”

Konventionen vill 
särskilt stärka möjligheterna 

för allmänhetens och lokalsamhällets 
aktiva demokratiska medverkan 

i arbetet med skydd, förvaltning och 
planläggning av landskap.



Exemplet landskapsbild

stadsbilden  och (eller)  landskapsbilden

naturvärdena  och  kulturvärdena  på platsen 

intresset av en god helhetsverkan 

naturvärdena  och  kulturvärdena  på platsen 
= respekt för omgivningen
gäller överallt

Varsamhetskrav 

Hänsynskrav 



Exemplet landskapsbild

”Effekten av samverkan mellan olika 
landskapselement, t ex terrängformer, 
sjöar, vattendrag, skogar, odlade fält, 
alléer, bebyggelsegrupperingar etc.”

”Landskapsbilden uppstår i relationen mellan 
människan och /hur hon uppfattar/ landskapet.

Landskapsbilden är en mångfald av bilder i rörelse.”

”Upplevelsen av känslomässiga intryck som doft, ljud, 
känsla samt minnen som människan associerar med 
tidigare upplevelser, bör även ingå i definitionen.”

Uttolkningar (bl.a. av olika länsstyrelser)

En upplevelse av det nära rummet och              
det mer vidsträckta rummet, sammantaget, 
innehållandes många olika lager av information.



Exemplet landskapsbild

”Grundas på en tolkning av platsens värden och kvaliteter 
samt hur dessa påverkas av den aktuella åtgärden.”

… vem har tolkningsansvaret?

• En ny byggnad kan behöva underordna sig 
den befintliga bebyggelsen.

• En anpassning kan ske genom placering, 
volym och fasadmaterial, medan t.ex. 
formspråket kan vara modernt. I andra fall 
kan anpassningen ligga i valet av 
arkitektonisk kvalitet som helhet och i detalj.

• Ibland kan en ny årsring öka en plats värden 
och kvaliteter (anpassning inte prioriterat).

Boverket: På flera olika ställen i plan‐ och bygglagen 
ställs det krav på att byggnader ska utformas med 
hänsyn till platsens värden och kvaliteter.

… hur ska hänsyn förstås här?

Boverket beskriver



”Grundas på en tolkning av platsens värden och kvaliteter 
samt hur dessa påverkas av den aktuella åtgärden.”

… vem har tolkningsansvaret?

• En ny byggnad kan behöva underordna sig
den befintliga bebyggelsen.

• En anpassning kan ske genom placering,
volym och fasadmaterial, medan t.ex.
formspråket kan vara modernt. I andra fall
kan anpassningen ligga i valet av
arkitektonisk kvalitet som helhet och i detalj.

• Ibland kan en ny årsring öka en plats värden
och kvaliteter (anpassning inte prioriterat).

Boverket: På flera olika ställen i plan‐ och bygglagen 
ställs det krav på att byggnader ska utformas med 
hänsyn till platsens värden och kvaliteter.

… hur ska hänsyn förstås här?

Exemplet landskapsbild
Boverket beskriver



Exemplet landskapsbild

”Glöd och gemenskap”













Lite om färglära – utomhus

På nära håll upplevs naturen grön ‐ mer åt det gula (varmare färgåtergivning)

Ju längre bort desto mer blått uppfattas – eller mindre gult (kallare färgåtergivning)



Ljusa färger sticker ut och upplevs som vita...



Lite om färglära ‐ kontrastverkan

Denna färg består av 50% vitt, 50%svart = grå

Den upplevs som neutralt grå, 
kanske lite mörkt grå mot denna vita bakgrund. 

Alla färger upplevs olika beroende på sin omgivning!
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Skydda värden ‐ för en hållbar utveckling

stadsbilden  och (eller) landskapsbilden

naturvärdena  och  kulturvärdena  på platsen 

intresset av en god helhetsverkan 

Historisk kunskap

Turism (friluftsliv) 

Stolthet

Skönhet

Hälsa 

Teknisk kunskap

…

Lokal politik



Lokal politik
Ett minimalt politiskt förhållningssätt

• Planbestämmelser, områdesbestämmelser

Ett aktivt politiskt förhållningssätt (rekommenderat)

• Ämnesvägledande dokument vid planläggning och bygglovhantering 

• En arkitekturstrategi, riktlinjer för landsbygden etc. 
‐ som stöd inför byggnation (privat planering + planläggning och bygglovhantering)
‐ som medvetandegörare/information till allmänhet och övriga förvaltningar



Lokal politik

Kommuner som våren 2019 (218 svarande)

… redan har en arkitekturpolicy/strategi 29  13 %

… arbetar med att ta fram en arkitekturpolicy  35 16 %

… avser påbörja ett policy/strategiarbete 48 22 %

… anser att de har tillräckligt annat underlag  17 8 %

… som inte avser påbörja ett arbete 89 41 %

59 %







samråd/verkstäder tjänstepersonsberedning granskning och information

• Ger en gemensam värdegrund, terminologi och tidsuppfattning

• Möjliggör en generell förförståelse om när, var, hur och varför  

• Skapar en förutsägbarhet och trygghet

• Ansvaret hamnar inte uteslutande på enstaka tjänstepersoner

Lokal politik ‐ processen



Lokal politik ‐ nuläge
Projektet sätter igång i början av 2021

Svårt uppskatta tidsåtgång ‐minst ett halvår, kanske ett år (covid‐19)

Stadsarkitekten är projektledare

Varken arbetsgrupp eller styrgrupp utsedd ännu



Tack!
sara.hallstrom@sb‐bergslagen.se 

0581 ‐ 817 75
(tisd kl 13‐15, onsd kl 10‐12)
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Kommuner som har en färdig arkitekturpolicy: 29 (13%)

Kommuner som har ett pågående arbete med  
arkitekturpolicy:  35 (16%)

Kommuner som avser påbörja ett arbete med 
arkitekturpolicy:  48 (22%)

Kommuner som inte har och inte avser påbörja 
ett arbete med arkitekturpolicy: 89 (41%)

Kommuner som har uppgett att de har en policy 
men där vi inte har funnit underlag för det:  17 (8%)

Totalt antal kommuner som besvarat enkäten:  218

Sammanfattning

2/3

Det pågår ett arbete med att lyfta och stödja 
arkitekturpolitiken från statligt håll. Även 
i kommunerna är det mycket som händer i 
fråga om arkitektur;  över 100 kommuner 
har, arbetar med eller planerar för att ta fram 
en arkitekturpolicy. Siffran är hämtad från 
den enkät som ligger till grund för denna 
rapport, där vi fick in 218 svar från landets 
kommuner under våren 2019. Genom att 
komplettera enkäten med djupintervjuer med 
14 kommuner kan vi i denna rapport redovisa 
tillvägagångssätt, innehåll, framgångsfaktorer, 
motgångar och övriga reflektioner i 
kommunernas arbeten med arkitekturpolicyer 
för att sätta ljus på och inspirera fler att upprätta 
policyer. 

Vi konstaterar att en policy kan fungera dels 
som kommunens viljeriktning, dels som ett 
konkret stöd vid diskussion kring arkitektur 
och gestaltning, såväl internt som externt. 
Omfattning och benämning på dokumenten 
varierar kraftigt där en vanlig utmaning hos 
kommunerna varit att hitta en balans mellan 
att vara konkret och övergripande. Vidare 
framstår förankring av arkitekturpolicyn som 
den enskilt viktigaste framgångsfaktorn, i likhet 
med att i slutändan inte se policyn som en färdig 
slutprodukt. Vi belyser även anledningarna 
bakom det faktum att många kommuner inte har 
planer på att upprätta en policy.

Rapporten i siffror



  KOMMUNER SOM HAR EN ARKITEKTURPOLICY

  KOMMUNER SOM UPPGETT ATT DE HAR EN POLICY  
 MEN DÄR VI INTE FUNNIT UNDERLAG FÖR DET 

  KOMMUNER DÄR ARBETE PÅGÅR

  KOMMUNER SOM PLANERAR ATT PÅBÖRJA ETT   
 ARBETE MED EN POLICY

  KOMMUNER SOM INTE HAR EN FÄRDIG POLICY  
 OCH INTE AVSER PÅBÖRJA ETT SÅDANT ARBETE

  KOMMUNER SOM INTE SVARAT



Det är i kommunerna 
det händer!
Sveriges Arkitekter har under många år arbetat för en ny statlig 
arkitekturpolitik. Det handlar bland annat om ökade kunskaper 
om arkitektur hos offentliga beställare och beslutsfattare, hur 
det kommunala planmonopolet används samt att arkitekturen 
uppvärderas inom hela samhällsbyggandet. 

Varför är det viktigt? Därför att det vi bygger idag ska vi 
leva med i hundra år eller mer. Vi har inte råd att kompromissa 
med arkitekturen och slösa bort våra resurser på att bygga utan 
omtanke och eftertanke om vi vill att våra städer och landsbygder 
ska utgöra vackra livsmiljöer, idag och för framtida generationer. 

I maj 2018 antog riksdagen äntligen en ambitiös nationell 
arkitekturpolicy med nya nationella mål för form, design 
och arkitektur samt ett regeringsuppdrag till Boverket om att 
stötta kommunerna i deras arbete med att ta fram en egen 
arkitekturpolitik. Ett arbete som nu är i full gång. 

Hur ser då läget ut för arkitekturpolicyer i kommunerna? 
Vi ville skaffa oss en bild av hur många kommuner som har 
arkitekturpolicyer eller planerar att ta fram en policy och hur de 
egentligen ser ut. Vi ville också veta hur de kommuner som valt 
att inte ha någon arkitekturpolicy resonerade och om vår hypotes 
stämde att det handlar om resursbrist, brist på arkitektkompetens 
och skilda utmaningar för kommuner med växande och minskande 
befolkningsmängd. 

Det är i kommunerna det händer. Vi har sett hur arkitekturens 
position kan flyttas fram genom kommunala arkitekturpolicyer 
eller andra metodiska sätt att ge arkitektur- och kvalitetsfrågor 
ökat utrymme i byggprocessen. Det är när kommunerna har 
höga ambitioner som de kan ställa långsiktiga krav på det som 
ska byggas, sätta press på beställaren och ge arkitekterna rätt 
förutsättningar. Vi ser tyvärr även tecken på motsatsen, kommuner 
utan andra ambitioner än att snabbt tillfredsställa marknadens 
behov. Där får vi miljöer som varken är funktionella, hållbara eller 
vackra.

I denna rapport presenterar vi resultatet av vår kommun-
undersökning; en enkät till samtliga kommuner, ett antal 
djupintervjuer med stadsarkitekter och stadsbyggnadsdirektörer 
samt en genomgång och analys av kommunala arkitekturpolicyer. 
Glädjande nog kan vi konstatera att det är över 100 kommuner 
som har, arbetar med eller planerar för att ta fram en 
arkitekturpolitik. Om alla dessa tillåts bli levande dokument så 
förbättras utsikterna dramatiskt för att det som byggs framöver får 
möjlighet att bli vackra och goda livsmiljöer.

Trevlig läsning,

Tobias Olsson
Förbundsdirektör 4/5

SVERIGES ARKITEKTER VILL:

• Att kommunerna ger 
arkitekturen större 
utrymme och skapar 
förutsättningar för en 
bättre livsmiljö inom alla 
delar av kommunens 
verksamhet.

• Att det som byggs ska 
hålla högre kvalitet, 
vara hållbart och vackert 
liksom att byggherrar 
(såväl offentliga som 
privata) utvecklar sin 
beställarkompetens vad 
gäller arkitektur.

• Att arkitektonisk kvalitet 
och ekologisk hållbarhet 
tillmäts större betydelse, 
redan från beställning 
och sedan genom hela 
byggprocessen.



Vad är arkitekturpolitik och varför behövs den?

I februari 2018 lämnade regeringen en 
proposition till riksdagen med benämningen 
Politik för gestaltad livsmiljö. Den innefattade 
ett nytt nationellt mål för arkitektur-, form- och 
designpolitiken där dessa tre beståndsdelar 
ska verka för ett hållbart, jämlikt och mindre 
segregerat samhälle samt skapa väl gestaltade 
livsmiljöer. Propositionen utgör en nationell 
arkitekturpolicy där ansvarsfördelningen för 
gestaltningen förtydligas. Därtill ska den nya 
politiken höja och stimulera arkitekturens status i 
samhället och i synnerhet i den offentliga sektorn.

Landets kommuner har ett fortsatt viktigt 
ansvar för hur våra livsmiljöer utformas och 
gestaltas – till stor del genom politiska beslut för 
olika projekt och åtgärder genom exempelvis 
detalj- och översiktsplanering samt bygglov. 
Arkitektur har ofta tenderat att hamna långt ner 
på prioriteringslistorna och varit besvärligt att 
argumentera för när brådskande byggprojekt 
legat på bordet. Det senaste decenniet har dock 
arkitekturfrågorna sett ett uppsving, inte minst 
på kommunal nivå, och flertalet kommuner har 
på olika vis börjat arbeta med arkitektur och 
gestaltning alltmer frekvent. Policyer, riktlinjer, 
strategier, handlingsprogram och andra typer av 
dokument som behandlar arkitektur har upprättats 
runt om i landet. 

Sveriges Arkitekter vill fördjupa kunskapen 
om dessa dokument för att kunna belysa 
tillvägagångssätt, innehåll och framgångsfaktorer, 
– men även motgångar och svårigheter som 
uppkommit. Utifrån det vill vi dela med oss av 
kunskapen för att sätta ljus på, inspirera och 
skapa diskussion kring arkitekturarbetet i landets 
kommuner.
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I den enkät som vi skickade ut under våren 
2019 ställdes inledningsvis följande fråga:  Har 
er kommun en eller flera strategier/dokument/
policyer för hur ni arbetar och kommer arbeta med 
arkitektur eller gestaltning framöver? 

Det finns en stor variation i hur arkitekturfrågan 
hanteras runt om i landet och genom att ställa 
frågan brett gavs möjligheten att sortera och 
kategorisera utifrån den uppsjö av svar som kom 
in. Vi kommer dels att redovisa hur många som, 
i enkäten, angav att de har en policy och dels 
hur många vi bedömer har en policy utifrån vår 
striktare definition. 

Bland annat anger flertalet kommuner att de 
uppfört gestaltningsprogram i samband med 
detaljplaner för nybyggda områden och har därför 
svarat ”Ja” på den inledande frågan. Detta är 
självklart positivt, men inte vad som efterfrågades 
då ett sådant program i huvudsak endast gäller 
under en specifik tidsperiod och framför allt inte 

Vad är en arkitekturpolicy?

beskriver hur kommunen kommer arbeta med 
arkitektur eller gestaltning i ett större perspektiv. 
Vi anser att ett brett perspektiv med framåtriktat 
angreppssätt, som inte enbart fokuserar på 
exempelvis offentliga utemiljöer, är nödvändigt för 
att klassa ett dokument som en arkitekturpolicy. 

Därutöver har vissa kommuner angett sin 
översiktsplan som arkitekturpolicy i sina 
svar. Men då alla landets kommuner har en 
översiktsplan har vi inte per automatik klassat 
dessa som en arkitekturpolicy. Vi har undersökt 
de översiktsplaner som angivits och om de haft 
en tydlig integrerad strategi med riktlinjer och 
konkretioner kring arkitektur – det vill säga inte 
enbart allmänna skrivningar om att arkitekturen 
är viktig – har de kategoriserats till gruppen som 
har en policy. Övriga kommuner som angett sin 
översiktsplan har bedömts sakna någon form av 
dokument för arkitektur i vår analys, i de fall då 
inget annat relevant dokument angetts. 

Fortsättningsvis kommer vi att använda begreppet 
arkitekturpolicy som samlingsbegrepp för strategier 
som motsvarar vår definition. Vi kommer också 
att i huvudsak använda begreppet arkitektur som 
samlingsbegrepp för begreppen arkitektur och 
gestaltning. 

Många kommuner anger att de har låg eller 
obefintlig nybyggnadstakt, vilket de bedömer 
inte motiverar ett upprättande av en enskild 
arkitekturpolicy. Istället kan andra former av 
tillvägagångssätt hantera arkitekturen i kommunen. 
Mer om detta finns beskrivet senare i rapporten. I 
efterföljande delar av rapporten går vi igenom de 
fall där ett färdigt arkitekturdokument finns eller 
pågår och de fall där det varken finns eller pågår 
ett sådant arbete.  

Vi definierar i rapporten en arkitektur-
policy som ett framåtsyftande och 
övergripande dokument som uttrycker 
kommunens långsiktiga strategi med 
riktlinjer och konkretioner för arkitekturen 
och den byggda miljön i kommunen, 
antingen kopplat till översiktsplanen eller 
i form av kommunal handlingsplan. En 
arkitekturpolicy ska fokusera på hela 
den bebyggda miljön inom området 
och inte enbart beskriva området utan 
ha riktlinjer som omfattar nya tillägg. 
Gestaltningsprogram i samband med 
detaljplaner för nya områden ingår 
därmed inte i denna striktare definition.

VÅR DEFINITION AV 
ARKITEKTURPOLICY:



Hälften av kommunerna jobbar med en policy

I vår undersökning framgår det att över hälften av 
kommunerna antingen redan har, avser upprätta 
eller har ett pågående arbete med en policy.  

• 29 kommuner har redan en arkitekturpolicy i 
någon form (13 % av de 218 kommuner som 
besvarat enkäten). 

• I 35 kommuner pågår ett arbete med att ta fram 
en policy (16 % av de svarande).

• 48 kommuner avser att påbörja ett arbete med 
en första policy (22 % av de svarande). 

• 89 kommuner har inte ett färdigt dokument 
och avser inte inleda ett arbete (41 % av de 
svarande). 

För 17 kommuner (8 % av de svarande), som 
i enkäten angett att de har en färdig policy, 
har vi antingen inte bedömt att dokumenten 
utgör arkitekturpolicyer enligt vår definition, 
inte erhållit eller funnit någon sådan policy 
på kommunens webbplats. Kommunerna har 
alla blivit ombedda att ange en länk till sitt 
dokument men i flera fall har detta inte skett. 
Dessa klassas i diagrammet nedan därför som 
”inte bedömda som arkitekturpolicy”, förutom två 
kommuner som visade sig ha pågående arbeten 
med arkitekturpolicys. De har därför flyttats till 
kategorin där arbete pågår.

 POLICY        ARBETE PÅGÅR       AVSER PÅBÖRJA       AVSER INTE PÅBÖRJA       INTE BEDÖMDA SOM ARKITEKTURPOLICY

Förekomst av arkitekturpolicyer i kommunerna
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Enligt vår definition har 29 stycken kommuner en 
arkitekturpolicy i någon form. Benämningarna 
på dokumenten varierar mellan exempelvis 
arkitekturpolicy, stadsmässighetsdefinition, 
stadsmiljöprogram, arkitekturprogram och 
arkitekturstrategi.

Kommuner som har en arkitekturpolicy

• Alvesta (2018)
• Askersund (2011)
• Avesta/Norberg/Fagersta (2017)
• Falköping (2009)
• Göteborg (2018)
• Karlskrona (2017)
• Kävlinge (2018)
• Lidköping (2011)
• Linköping (2017)
• Malmö (2018)
• Nacka (2014)
• Norrköping (2018)
• Nässjö (2015)
• Piteå (2016)
• Ronneby (2012)
• Stockholm (2018)
• Säffle (2015)
• Sölvesborg (2017)
• Täby (2019)
• Uddevalla (2016)
• Ulricehamn (2017)
• Upplands Väsby (2018)
• Uppsala (2017)
• Vara (2017)
• Vetlanda (2013)
• Åmål (2018)
• Örebro (2018)
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STADEN RUMMET

Arkitekturen 
ska stärka Malmös 

särart

Arkitekturen 
ska tillföra värden till 

alla människor i 
Malmö

Arkitekturen 
ska främja livet i 

stadens rum

Arkitekturen ska 
vara inbjudande 
och tillgänglig

Arkitekturen ska 
gestaltas i relation 
till sin omgivning

Arkitekturen 
ska ge sinnliga 

upplevelser

Arkitekturen 
ska bidra till Malmös 

miljömässiga hållbarhet

Arkitekturen 
ska kunna 

utvecklas över tid

Arkitekturen 
ska åldras med 

värdighet och skönhet

HUSET/PLATSEN

9 TESER OM ARKITEKTUR

ARKITEKTURSTADENMALMÖ

Årtal inom parentes visar när den infördes

Exemplet Malmö:
Kommunfullmäktige i Malmö Stad antog i maj 
2018 Arkitekturstaden Malmö, ett tillägg till 
den kommunala översiktsplanen. Handlingen 
upprättades bland annat för att konkretisera 
vad arkitekturpolitik är där de ville skapa en 
plattform för den uppsjö av aktörer som är med i 
stadsbyggandet. Inspiration hämtades i huvudsak 
från Köpenhamn men Malmö följer fortsatt andra 
kommuners arkitekturpolicyarbete eftersom deras 
dokument inte är en färdig produkt utan en 
pågående arbetsprocess. Dokumentet riktar sig 
till alla som vill göra något i kommunen och i och 
med att det är en del av översiktsplanen menar de 
att det också är hela Malmös dokument. 

De nio teserna är grunden i dokumentet som 
sammanfattar ambitionerna i arkitekturfrågor och 
är viktiga i konkretiseringen då hela handlingen 
är 104 sidor lång. Malmö lyfter att många, internt 
och externt, felaktigt tror att de har arkitektur i 
ryggmärgen, varpå teserna ska tjäna som konkret 
verktyg att utgå från i processen. Kommunen har 
redan upplevt positiva effekter av Arkitekturstaden 
Malmö och den används såväl internt som av 
marknaden efter en kommunikationsinsats av 
förvaltningen. 

Malmös 9 teser om arkitektur 



Kommuner där ett arbete pågår  
med en arkitekturpolicy

35 kommuner, motsvarande 16 procent av de 
svarande, har angett att det pågår ett arbete med 
att ta fram en första policy för arkitektur i någon 
form. 18 av dessa uppskattar att de kommer att 
vara färdiga år 2019, 14 anger år 2020 och tre 
kommun anger inget år för färdigställande. Det 
ska betonas att vi inte i samtliga fall har kännedom 
om vilken typ av dokument det handlar om. De 
kan vara kulturmiljöprogram, arkitekturprogram, 
utpräglade policyer eller annat. 

Vi har genomfört intervjuer med sju representanter 
från dessa kommuner, samt sju representanter från 
kommuner med färdiga policyer, vilka vi kommer 
redogöra för senare i rapporten. 

Exemplet Eskilstuna:
Eskilstuna kommun har ett pågående arbete med 
ett arkitekturprogram som de hoppas kommer 
antas i kommunfullmäktige vintern 2019/2020. 
Ett omfattande förarbete har genomförts där 
kommunala bolag, förvaltningar, politiker och 
medborgare deltagit i bland annat föreläsningar 
och workshops i stadskärnan. Åsikter och tankar 
samlades där in för att skapa ett första utkast till 
programmet, som sedan kunde läggas till grund 
för att samla in synpunkter. 

Programmet ska i slutändan ha syftet att 
uppmärksamma arkitekturfrågorna, se till att de 
tas upp i olika skeden. Syftet är också att generera 
en läroprocess i den meningen att alla parter 
får lära av varandra och inte minst ta del av 
kommunens planer och idéer. Det ska därtill hjälpa 
till att länka samman hela processen från idé till 
genomförande. Bygglovsavdelningen kommer 
inte att få en ”handbok” utan de kommer behöva 
diskutera med andra parter med programmet 
som utgångspunkt. De har ställt sig frågorna vad, 
varför och hur under det inledande skedet för att 
få en tydlig process. 

 2019       2020       VET EJ

Planerat färdigställandeår
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Kommuner som avser att inleda  
ett arbete inom kort

48 av landets kommuner har angett att de 
planerar att påbörja ett arbete med en strategi, 
dokument eller policy för arkitektur i någon 
form. Detta motsvarar 22 procent av dem som 
besvarat enkäten. Att ta i beaktning är att vi 
inte har kännedom om vad för typ av dokument 
respondenten har haft i åtanke när den svarat.

Av dessa 48 uppskattar 19 kommuner att de 
kommer ha färdigställt dokumentet år 2021. 14 
uppskattar det till år 2020 och fyra stycken redan 
till 2019. Ett antal kommuner beräknar att bli 
färdiga till 2022 medan andra menar att de inte 
kan uppskatta när de blir färdiga. En kommun 
uppskattar färdigställandet till mellan 2025–2030.

Växjö är en av dessa 48 kommuner. Den har valt 
att lägga fokus på att bygga upp en arbetsprocess 
inom förvaltningen som ska gynna och lyfta 
arkitekturfrågorna. Detta genom gestaltningskrav 
vid markanvisningstävlingar, arkitekttävlingar, 
underlag inför detaljplan och förmöten vid 
bygglovsärenden. De har även två arkitekturpris, 
ett för byggnad och ett specifikt för träbyggnad, 

för att på så vis uppmuntra till och uppmärksamma 
goda exempel på god arkitektur. 

Flertalet kommuner uppmärksammar att de 
har vissa, om än allmänt hållna, riktlinjer för 
arkitektur i sin översiktsplan samt i fördjupade 
översiktsplaner. Många har även planer på att få 
in fler och nya avsnitt om arkitektur i sina nya eller 
reviderade översiktsplaner framöver. Leksand är 
ett exempel på en kommun som i sin översiktsplan 
har riktlinjer för bygglov och detaljplanering som 
berör takvinklar, fasadfärg och mycket mer för 
utvalda tätorter. Flera kommuner visar även upp 
gestaltningsprogram för enskilda stadsdelar eller 
detaljplaner. Andra vittnar om att de har underlag 
för att ta fram kulturmiljöprogram eller liknande, 
men att resurserna inte räcker till för att fullfölja 
arbetet.

Av enkäten framgår även att vissa kommuner ser 
tendenser till förstärkning av arkitekturarbetet 
efter att nya politiska majoriteter tillträtt sedan 
kommunvalet 2018. Det framgår även att flera 
kommuner planerar att uppföra ganska enkla 
dokument, men att de anser att det är nödvändigt 
med ett gestaltningsdokument för dialogen kring 
enskilda byggnader och stadsrum/landskapsbild 
samt utveckling av samhället.

 2019

 2020 

 2021

 2022

 2025–2030

 VET EJ

Planerat färdigställandeår



Kommuner som inte avser att ta fram  
någon arkitekturpolicy

89 kommuner har svarat att de varken har en 
färdig eller påbörjad arkitekturpolicy i någon 
form och att de inte heller planerar att påbörja ett 
sådant arbete. Respondenterna fick möjlighet att 
ange vilken eller vilka anledningar som ligger till 
grund för detta. De två vanligast förekommande 
svaren, som ungefär hälften av de svarande 
angav, var att kommunens politiker har andra 
prioriteringar samt att tjänstepersoner har 
tidsbrist. Dessa två har ett samband hos många 
av kommunerna. Prioriteringsfrågan har även ett 
tydligt samband med en låg nybyggnadstakt. Det 
leder till att resurser istället tenderar att läggas 
inom andra delar av kommunens ansvarsområden 
och resurserna räcker därför inte till för att 
användas till arkitekturarbete. 

Avsaknaden av ett utpräglat behov är tydlig, 
vilket förutom den låga byggtakten bedöms kunna 
grundas i att mindre kommuner oftare har kortare 
beslutsvägar samt mindre arbetsgrupper. Det 
förbättrar möjligheterna att kunna diskutera och 
lösa frågor på ett smidigare sätt. Därmed blir 
behovet av övergripande policyer inte lika stort och 
prioriteras inte i första taget.  Vissa anger att de, 
i och med en låg nybyggnadstakt, istället tar fram 
kulturmiljöprogram, bebyggelseinventeringar eller 
riktlinjer för hur man ska arbeta vid ombyggnader 
och rivningar. Andra behandlar kommunens 
gestaltningsarbete i sina översiktsplaner eller 
områdesspecifika gestaltningsprogram. 

Å andra sidan anger några kommuner att 
tjänstepersonerna ser ett behov, men att resursbrist 
och andra politiska prioriteringar utgör hinder. 
I många mindre kommuner är det endast någon 
enstaka person eller två som arbetar med 
planering/gestaltning och då blir en potentiell 
arkitekturpolicy en lyxvara. Att det råder en 
politisk oenighet i frågan om upprättandet av ett 
arkitekturdokument är dock ovanligt. 

Det framgår tydligt av enkäten att det pågår 
mycket arbete med arkitektur, även om många 
kommuner inte har planer på att upprätta en 
utpräglad policy eller strategi. Det betonas på 
flera håll att det är av stor vikt med arkitektur 
av hög kvalitet. Bergs kommun är ett exempel 
där gestaltningsfrågor i enskilda fall ofta 
diskuteras i Miljö- och byggnämnden med stöd 
av stadsarkitekten. I Värmdö lyfter politikerna 
gestaltningen på sina möten och kommunen följer 
upp innehållet i avtalen från bygglovsskedet 
genom ett gestaltningsforum. Gislaved är en 
av flera kommuner som har ett arkitekturpris. 
Priset har funnits i 15 år och vinnarna fungerar 
inte minst som föredömliga exempel vid olika 
möten med byggherrar som är i startgroparna 
av byggprojekt. Laholm är en av flera kommuner 
som ställer sig frågan om det inte vore fördelaktigt 
att kunna gå ihop i nätverk och samarbeta med 
andra kommuner som har liknande storlek och 
förutsättningar.

 INGET BEHOV, 16 SVAR

 POLITISK OENIGHET, 2 SVAR

 BRIST PÅ ARKITEKTURKOMPETENS, 20 SVAR

 KOMMUNENS POLITIKER HAR ANDRA PRIORITERINGAR, 41 SVAR

 TIDSBRIST HOS TJÄNSTEPERSONER, 44 SVAR

Orsaker till varför kommuner  
inte tar fram en arkitekturpolicy
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belyser vikten av att alla kommunens styrdokument 
ska peka åt någorlunda samma håll, vilket 
underlättas om man strävar efter att utgå från 
översiktsplanen. 

Malmös policy är kommuntäckande och lyfter 
vikten av att dess strategiska dokument hänger 
ihop. Den är, tillsammans med Linköping, exempel 
på en kommun vars arkitekturdokument är ett 
tematiskt tillägg till översiktsplanen. Man menar 
att dokumentet nu är hela Malmös handling då 
parter inom alla kommundelar var involverade 
på något sätt. Det ses som en styrka eftersom 
alla förvaltningar känner till dokumentet och det 
är genomarbetat. Externa parter lägger dock 
liten vikt vid vilken politisk nivå arkitekturpolicyn 
är beslutad,  dokumentet får alltså inte större 
inverkan på exempelvis byggherrar för att det är 
en del av översiktsplanen. En nackdel var att det 
tog längre tid när handlingen skulle beslutas i 
kommunfullmäktige. 

65 % av de svarande kommunerna som har en 
färdig policy har antagit den i kommunfullmäktige. 
I 33 % har beslutet fattats i nämnd och i 2 % av  
kommunerna har policyn beslutats av kommun-
styrelsen.

Hur arbetar kommunerna med sina 
arkitekturpolicyer?

Förankring och omfattning
Den geografiska omfattningen av kommunernas 
policyer varierar. Uppsala, Malmö och Göteborg är 
tre kommuner som har valt att upprätta arkitektur-
policyer som täcker hela kommunen. De betonar att 
det är lättast att tillämpa policyn i mer stadsmässiga 
områden men att den gäller för hela kommunen. 
Uppsala och Malmö anger att de har pågående 
arbeten med dokument specifikt för landsbygden. 
Norberg, Avesta och Fagersta har tillsammans 
fokuserat på gestaltning på landsbygden då de 
tagit fram ett specifikt gestaltningsdokument för 
sina landsbygder, Bygga på landet. Där berörs 
bland annat placering och utformning med flertalet 
rekommendationer på ett lättläst och konkret vis, 
endast åtta sidor långt. Det är förankrat i nämnd 
men helt fristående och är av bygglovshandläggare 
och byggaktörer ett uppskattat stöd som framför allt 
används i tidiga stadier i ärenden och projekt.

 ”Det finns en  
uppfattning att man på 
landet kan bygga som 

man vill”
Täby, Linköping och Upplands Väsby är exempel 
på kommuner som har utpräglade policyer för 
sitt arkitekturarbete men som inte gäller för hela 
kommunen. Täby fokuserar på sina två primära 
stadskärnor, Linköping på sin innerstad och 
Upplands Väsby i olika grad på vad de benämner 
som tät, medeltät och småskalig stadsbygd inom 
kommunen. 

Göteborg valde att arbeta kommuntäckande 
då de planerar att göra sin policy till en del av 
översiktsplanen. På så vis anser de att både 
policyn och översiktsplanen får större genomslag. 
Upplands Väsby är inne på samma spår då 
deras stadsmässighetsdefinition är en del av 
översiktsplanen och varit underlag till den. De 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE      NÄMND      KOMMUNSTYRELSE

Politisk beslutsnivå



Uppsalas policy är beslutad i kommunfullmäktige, 
men är ett fristående dokument. De menar att 
dokumentet på så vis blir bindande för alla parter, 
exempelvis kommunala bolag, vilket det inte hade 
varit i samma utsträckning om det blivit knutet till 
en översiktsplan. Täby har å sin sida valt att ha 
sitt arkitekturprogram fristående men förankra det 
i nämnden, då det ska komplettera två fördjupade 
översiktsplaner. Genom att inte förankra i 
kommunfullmäktige menar Täby att de sparade tid, 
resurser och att dokumentet inte behövde vara lika 
omfattande då vissa skrivningar inte behövde tas 
med.

Något som är värt att notera är att antalet 
sidor som dessa dokument omfattar varierar 
kraftigt. Täbys, Linköpings och Upplands Väsbys 
handlingar, som berör en eller flera delar av 
respektive kommun, är 48, 88 respektive 20 sidor 
långa. De kommuntäckande för Uppsala, Malmö 
och Göteborg är 39, 104 respektive elva sidor 
långa. Det kan med andra ord konstateras att 
den geografiska omfattningen eller den politiska 
förankringen inte har något direkt samband med 
att dokumentet blir längre eller kortare. 

Flera av de intervjuade kommunerna vittnar 
om svårigheter kring balansen mellan att vara 
övergripande/flexibel samt tillräckligt konkret. 
Ska policyn skrivas kort och koncis eller lång och 
övergripande? Malmös tillägg till översiktsplan, 
Arkitekturstaden Malmö, är över 100 sidor långt 
men baseras å andra sidan på nio så kallade 
teser som bidrar till en konkretisering. De nio 
teserna är, som tidigare nämnts, tänkta att utgöra 
ett verktyg vid exempelvis tidiga skeden där 
kommun, byggherrar eller konsulter får ett ramverk 
att diskutera utifrån. Med andra ord är Malmös 
handling ett exempel på ett förhållandevis långt 
dokument som till viss del ändå är konkret och kan 
användas som ett stödjande verktyg. 
             

 

Linköpings 10 stadsbyggnadsprinciper

Linköping har också en konkret bas med hjälp av 
sina stadsbyggnadsprinciper som är tio till antalet. 
“Byggnader placeras i gatuliv” och “Entréer vänds 
mot gatan” är två konkreta exempel. 

Göteborgs dokument har fyra övergripande 
utgångspunkter som utgör kärnan i deras arbete 
med arkitektur och som de beskriver närmare. 
De menar att ju mer detaljerat man skriver, desto 
kortare blir dokumentets livslängd. Detta till stor 
del eftersom kunskap och trender kommer och 
går. Därför har de strävat efter att upprätta en 
mer allmän viljeriktning snarare än något som ska 
fungera som en handbok. Upplands Väsby har 
haft samma tankar under sitt arbete och menar 
att alltför detaljerade principer gör att man kan 
gå miste om goda idéer och innovativa tankar. 
Uppsala, som valt ett mer konkret upplägg genom 
sju centrala begrepp i sin policy, menar att detta 
gjort att handläggare och andra fått frågan om 
arkitektur integrerad i sitt arbete. Arkitekturen har 
blivit en mer naturlig del av planeringen, då de 
menar att sju punkter går att hålla i huvudet och är 
enkla att utgå från när dialog förs med exempelvis 
byggherrar på ett tidigt stadium. 14/15



Uppsalas sju centrala begrepp:
• Sammanhang 
• Skala 
• Grönt 
• Befintliga värden 
• God livsmiljö 
• Samverkan 
• Tillgängligt

Bland de kommuner där ett arbete pågår planerar 
Gotland och Sjöbo att deras dokument ska omfatta 
hela kommunerna vilket de motiverar med att de 
har väldigt mycket landsbygd i förhållande till 
stadsbebyggelse varför de vill inbegripa båda 
miljöerna. Dock antar de att respektive centralort, 
med stadsmässiga miljöer, kommer ha mest nytta 
av dokumentet. Skellefteå avser i nuläget att 
deras dokument ska komma att gälla för staden 
och inte omkringliggande landsbygd då de båda 
miljöerna skiljer sig åt i stor utsträckning vad 
gäller gestaltning och därför bedöms separata 
handlingar för detta vara aktuellt. De betonar 
dock betydelsen av att till exempel byggnaders 
placering även är viktig på landsbygden. 

Örnsköldsvik kommun arbetar å sin sida med 
framtagande av en fördjupad översiktsplan med 
kapitel om gestaltning och stadsbild. Den tas fram 
då de flesta plan- och bygglovsärenden berör 
centralorten varpå handlingen ska omfatta det 
området. Med andra ord ska deras dokument 
i slutändan förankras i kommunfullmäktige. 
Gotland siktar på ett fristående dokument, utan 
koppling till sin översiktsplan. Dock avser de ha 
ett kapitel som fokuserar på plan- och bygglagen, 
och som samtidigt visar på kopplingar till 
översiktsplanen, medan ett separat tematiskt tillägg 
till översiktsplanen kan bli aktuellt på längre sikt. 
Några kommuner har en mer kluven inställning. 
Exempelvis Sjöbo som i dagsläget står och 
väger mellan att ha sin handling som fristående 
eller som en bilaga till översiktsplanen. Även i 
Skellefteå råder delade meningar men det lutar åt 
att landa i ett fristående dokument som förankras 
i nämnden, eller möjligen kommunfullmäktige. 
Eskilstuna kommer anta sitt arkitekturprogram i 
kommunfullmäktige men har inte bestämt sig för 
programmets geografiska omfattning. 

Syften och målgrupper
Av de kommuner som har intervjuats är det 
tydligt att syftet med dokumenten i stora drag är 
desamma. “Viljeriktning” är en tydlig gemensam 
nämnare som omnämns där kommunerna vill tala 
om vad man vill med sin bebyggda miljö nu och 
framöver. Det talas om “gemensamma riktlinjer”, 
“övergripande nivå”, “skapa plattform” och “skapa 
arkitekturpolitik” för att bilda god förståelse av 
vad som kan krävas av samhällsbyggandets olika 
aktörer. Likväl vill de beskriva och motivera vikten 
av en god arkitektur och gestaltning samt vägleda 
och inspirera inblandade aktörer, kommunen själv 
inkluderad. 

Det framgår att dokumenten kan fungera som en 
spegling av hur man vill att staden ska utformas, 
men det lyfts också att handlingen inte fungerar 
som ett sätt att skapa en målbild då arkitekturen 
är en färskvara och i ständig förändring. Vidare 
beskrivs att byggaktörer tidigare kunde gestalta 
med mer fria ramar, men i samband med en ökad 
byggtakt och en påtaglig förtätningstrend så har 
kommuner både fått möjlighet och behov av att 
säkerställa en högre kvalitet i byggandet. Även en 
ökad befolkning framstår som en starkt bidragande 
faktor till att dokument för arkitektur tas fram. 

Nya typer av stadsmiljöer, med mer urban 
karaktär, har medfört krav på nya angreppssätt. 
Detta parallellt med ett ökat fokus på kommunernas 
hållbarhetsarbete och påtryckningar från nationellt 
håll i form av exempelvis skarpare krav kring 
klimatpolitik. Eskilstuna tar i sitt arbete stöd i den 
nationella arkitekturpolitiken och menar att det 
är av yttersta vikt att man arbetar tvärsektoriellt 
över förvaltnings- och professionsgränserna för 
att minska olikheter i samhället, något som ett 
arkitekturprogram kan bidra till. Kommunen menar 
att väl gestaltade miljöer bidrar till att jämna ut de 
ökade skillnaderna i samhället. Därutöver lyfter de 
att deras program ska förtydliga processen mellan 
lov och genomförande samt att många led och 
processer samverkar och överlappar varandra. 

Gotland talar om att den upprättar ett dialog-
dokument då kommunen vill framhäva hur 
dialoger ska användas och hur dessa kopplas till 



kommunala arkitekturpolitiska mål. Därtill vill de 
att dokumentet visar att de ska utveckla stad och 
gestaltning snarare än hur och samtidigt belysa 
den fysiska planeringens roll. Järfälla är inne 
på samma spår då deras handling till stor del 
syftar till att belysa begreppet stadsbyggnad, livet 
mellan husen och att arkitektur handlar om mer 
än fasad och enskilda byggnader. Flera av de 
intervjuade understryker att de i sina dokument vill 
tydliggöra att arkitektur är mycket mer än fasader; 
att arkitektur även handlar om offentliga rum, 
skalor, olika aktörer, strukturer och stadsbyggande 
för att nämna några exempel. Skellefteå berättar 
att i tidigare arkitekturdokument har begrepp som 
skala, rum och gröna frågor inte berörts. Det vill 
kommunen nu ändra på med det nya dokumentet 
då den bedömer dessa som centrala i dagens 
stadsbyggande. De avser bland annat besvara vilka 
stråk som är viktiga och hur mycket staden tål ur ett 

byggperspektiv. Därtill vill de lyfta det faktum att en 
markägare inte kan bygga vad den vill utan att det 
handlar om att se på byggandet ur ett övergripande 
stadsbyggnadsperspektiv. Deras arbete syftar även 
till att skapa ett dokument som går att luta sig mot 
vid påtryckningar inom förvaltningen när det råder 
meningsskiljaktigheter. 

Fortsättningsvis fick de intervjuade kommunerna 
ange vilka målgrupper de bedömer att deras 
dokument är riktat till. En klar majoritet anser att 
kommunen själv ska kunna ha den som stöd i någon 
form vid exempelvis handläggning av bygglov, 
inledande projektmöten eller vid granskning av 
arkitekttävlingars bidrag. Alla anger externa 
aktörer som en målgrupp i någon utsträckning 
och vissa adderar att dokumentet ska fungera som 
arkitekt- och byggbranschens förhållningsregler. Å 
andra sidan menar färre än hälften att dokumentet 

Fristadstorget, nominerat till Sienapriset 2015, Eskilstuna

Vinnande tävlingsförslag, Tibble–Åvatriangeln, Täby

Hamra, vinnare av Kasper Salin-priset 2018, Gotland

Vinnande tävlingsförslag, Kulturhuset, Skellefteå
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har medborgare som en enskild målgrupp, 
men där exempelvis Eskilstuna menar att det 
finns förhoppning om en kunskapshöjning hos 
medborgarna som en följd av arbetet. 

Sjöbo och Örnsköldsvik är två exempel som avser 
rikta sig till alla som “vill göra något” i kommunen, 
vilket kan vara medborgare. Det framgår att 
även de egna tjänstemännen och politikerna kan 
utgöra målgrupp, eftersom arkitekturpolicyn kan 
användas som beslutsstöd vid beslut om gestaltning 
i olika ärenden. Dokumentet kan även komma att 
fungera som en utgångspunkt för dialog mellan 
tjänstepersoner och politiker. Flera menar att det 
är viktigt att politikerna är med och processar 
fram dokumentet och får insyn i arkitekturens 
möjligheter och innebörd. En kommun förtydligar 
att politikerna är avsändare och beslutsfattare av 
deras dokument och därför inte kan definieras som 
en målgrupp.

Framgångsfaktorer och fallgropar
Huruvida framtagandet av arkitekturpolicyn har 
varit en smidig process varierar från kommun 
till kommun. Vi har frågat kommunerna vilka 
framgångsfaktorer de tagit till sig när dokumentet 
nu är färdigställt och vilka fallgropar de tycker att 
kommuner som har ett pågående eller planerat 
arbete för arkitektur bör undvika. 

Förankra tidigt och brett
Det absolut tydligaste framgångsfaktorn som 
genomsyrar intervjuerna är förankring. Genom 
att tidigt involvera politikerna och den egna 
organisationen har mångas arbeten flutit på 
smidigt. Att ha workshops, arbetsgrupper och 
möten där politiker och tjänstemän från olika 
förvaltningar deltagit har gjort de båda grupperna 
i slutändan varit trygga och bekanta med resultatet 
vilket underlättat tillämpningen. Med andra ord 
har tröskeln mellan framtagande och tillämpning 
inte blivit lika hög. 

Exempelvis har Eskilstuna samlat kommunala 
bolag, förvaltningar, exploateringssidan, 
politiker och allmänhet för att samtala och lära 
av varandra. Det har kommit att bli en form 
av utbildningsinsats och en arbetsprocess där 

sammanfattningar av genomförda workshops 
publicerats på kommunens webbplats. Att diskutera 
arkitekturarbetet på beredning istället för nämnd 
menar några har varit givande då nämnden är 
för stor och försvårar en givande diskussion. 
Fortsättningsvis har det i startskedet underlättat 
om politikerna haft ett intresse för arkitektur, 
annars har det behövts väckas vilket i vissa fall 
varit en stor utmaning. Vissa menar att det har 
varit avgörande att samma politiker varit delaktiga 
under hela processen då det skapat kontinuitet i 
arbetet. 

Öka kunskapen och ha en grundlig dialog
Det betonas att grundläggande och klargörande 
diskussioner om vad arkitektur är, att estetik är en 
av flera faktorer som ingår i begreppet arkitektur, 
är viktigt för att kunna ta sig vidare i processen. 
Det behövs bättre kunskaper om att arkitektur 
inte behöver vara dyr och exklusiv och att det 
handlar om mer än fasader samt att exempelvis 
en god placering och genomarbetad tankeprocess 
kan leda ett projekt långt i fråga om arkitektur. 
Överlag är en öppen och transparent dialog något 
många lyfter och att det även i en sådan process 
är av stor vikt med en tydlig rollfördelningen 
mellan tjänstepersoners roll som sakkunniga och 
politikernas roll som beslutsfattare. 

Gotland har kommit till insikten att den själv och 
andra kommuner behöver utveckla och förbättra 
sambandet mellan bygglov och planering 
på så vis att de behöver ha en plan för hur 
gestaltningsfrågor ska föras över mellan olika 
delar av kommunen. En dialog kring och plan för 
vilken typ av gestaltningsfrågor som ska hanteras 
i en översiktsplan behöver upprättas för att kunna 
avgöra till vilken grad gestaltning ska hanteras i 
en separat strategi, policy eller liknande. Därtill 
lyfter flera fördelen med att upprätta ett politiskt 
dokument då det skapat en tyngd och dignitet hos 
dokumentet.
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”Arkitektur behöver inte 
vara dyrt och exklusivt”

Bjud in till dialog
Det lyfts däremot åsikter om att det är fördelaktigt 
att först skapa ett utkast och därefter ha workshops 
och liknande med olika parter. Andra lyfter exempel 
på att det inte funnits resurser till en bred förankring 
på ett tidigt stadium och att ett förslag därför tagits 
fram för att därefter delges övriga parter. Å andra 
sidan menar några att det inte var optimalt att 
avvakta med förankring och att de hellre hade haft 
en bred förankring och dialog från start.

Svetsa samman gruppen
Något som kan vara svårt att styra, men som varit 
en framgångsfaktor, är att det inte varit en så stor 
omsättning inom projektgrupper eller politiken. 
Att därutöver få till en sammansvetsad grupp, som 
till exempel gjort studiebesök där även politiker 
ibland deltagit, har visat sig fördelaktigt för den 
fortsatta arbetsprocessen. Fördelaktigt har även 
varit om det funnits en bred kompetens att tillgå 
inom såväl projektgrupp som förvaltning. Sjöbo, 
som får kategoriseras som en liten kommun sett till 
invånarantal, vittnar om att en framgångsfaktor 
är de korta avstånden mellan sina enheter inom 
kommunen vilket gjort att möten, avstämningar 
och frågeställningar kunnat avhandlas snabbt och 
smidigt. 

Ha en plan och ta hjälp
Av flera intervjuer framkommer att det är av 
yttersta vikt att man vet vad man vill, och varför, 
när arbetet påbörjas. Det är lika viktigt att ha 
en plan för process som för förankring som för 
uppföljning samtidigt som det är viktigt att se 
arbetet i stort som en process och inte en färdig 
slutprodukt. Dock kan det vara fördelaktigt att 
jobba med delmål i vissa fall, men i slutändan 
gäller det att känna sig trygg i var projektgruppen 
eller kommunen står under arbetets gång och att 
det finns konsensus om arbetets syfte. I samband 

med upprättande av en plan förordas att ta 
inspiration och stöd från andra kommuner som 
kommit längre samtidigt som det är av stor vikt att 
utgå från sin egen kommuns unika förutsättningar 
då många idéer och åtgärder inte är allmängiltiga.

Gör ett gediget förarbete och håll policyn levande
Fortsättningsvis lyfts tålamod som en viktig aspekt 
att ha i åtanke. Inte minst i början av arbetet, då 
gott om tid krävs för att få till ett gediget förarbete. 
En grundlig förstudie är något som exempelvis 
Gotland, Örnsköldsvik och Eskilstuna menar varit 
lyckosam, där Eskilstuna menar att det reducerat 
antalet fallgropar och utsvävningar vilket i sin tur 
gjort att budgeten kunnat följas på ett bättre sätt. 

I förarbeten betonar flera kommuner, som 
tidigare nämnts, vikten av förankring i olika 
grad för att inte minst underlätta användningen 
och implementeringen. Dels inom förvaltningen 
men även med näringsidkare, exploatörer och 
allmänhet för att så många som möjligt ska känna 
sig delaktiga och på så vis öka chanserna att 
dokumentet kommer till användning. Det bedöms 
lättare att genomföra åtgärder utifrån exempelvis 
ett arkitekturprogram när näringsliv och 
fastighetsägare varit med och arbetat fram det. 

Malmö är en kommun som därutöver lyfter vikten 
av ett kommunikativt upplägg, att kommunen 
bör vara uppmuntrande till synpunkter från 
olika parter, då dokumentet i Malmös fall riktar 
sig till alla som vill göra något i kommunen. 
Vidare betonar de vikten av att fortsätta samla 
in synpunkter när handlingen är färdigställd, att 
arbetet inte är klart för att det är politiskt antaget. 
Detta är ett synsätt som flera kommuner delar, 
vikten av att inte se dokumentet som en färdig 
produkt utan som en ständig process där vissa 
kallar det ett forskningsarbete och lärandeprocess 
för både tjänstepersoner och politiker.
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”En arkitekturpolicy  
är som ett sandslott  

i vattenkanten.  
Man kommer behöva 

göra om den”
Välj väg – konkret eller övergripande
Järfälla är av uppfattningen att dess dokument 
ska vara enkelt och ambitionsbaserat snarare än 
hårt och specifikt. Det riskerar annars att snabbt 
bli inaktuellt i och med att byggande är i ständig 
förändring och därför måste det finnas öppningar 
för något bättre. Kommunen menar även att det 
finns risk för att för detaljerade riktlinjer kan 
hämma nytänkande och god arkitektur. 

Örnsköldsvik vittnar om liknande slutsatser där 
de landat i att det ska vara möjligt att göra avsteg 
från riktlinjer då verkligheten förändras, men 
att det då ska krävas en motivering. De tror mer 
på tydlighet än alltför svepande formuleringar. 
Som utgångspunkt föreslås att formuleringar ska 
stämmas av med exempelvis bygglovshandläggare 
så att de är tillfredsställda och bedömer att de 
kan använda sig av texten. Exempelvis lyfts 
begreppet “trivsam stad” som något Örnsköldsvik 
önskat undvika då det är svårt att definiera, och 
dokumentet får inte komma att bli svårare att ta 
stöd i än plan- och bygglagen. De tror dock inte 
på olika former av checklistor men lyfter å andra 
sidan riktlinjer kring friytor för bostäder som ett 
lämpligt inslag i sin policy. Vissa menar dock att 
checklistliknande segment kan vara fördelaktigt, 
vilket beskrivs senare i denna rapport. 

Positiva effekter av policyerna
Några av dem som intervjuats har ett färskt 
eller ofullständigt dokument och har därför inte 
hunnit se några direkta effekter ännu. Men av de 
övriga har samtliga sett positiva effekter sedan 
handlingen färdigställts. Diskussion har skapats, 

dels kring varför man har en policy, dels om vad 
arkitektur är för något och dels varför arkitektur är 
viktigt. Policyn upplevs ha hjälpt till med att sätta 
saker i sitt sammanhang, att det finns något att 
referera till samtidigt som det blivit ett pedagogiskt 
verktyg gentemot alla parter och en bärare av 
kommunens idéer. 

Flera av de svarande berättar att handläggare 
numera informerar om policyn när de träffar 
marknadsaktörer. Flera upplever även att bygg-
herrar ibland har med sig policyn eller åtminstone 
kommer med förslag och åsikter som vittnar om 
att de använt den. Vidare lyfts även flera exempel 
på att detaljplaner har en rutinmässig hänvisning 
till handlingen. Därutöver ser Upplands Väsby en 
konsekvens i form av att byggherrar är bra på att 
tolka policyns innehåll till sin fördel. Detta skapar 
en variation som kommunen inte är främmande för 
då de är öppna för nya och innovativa idéer, men 
det är hur som helst en effekt som kan uppstå och 
som behöver hanteras. 

Gör policyn användbar
Angående effekter frågade vi kommunerna hur 
de anser att en kommun bör agera för att undvika 
att dokumentet blir fast på en hylla, hur man bör 
gå tillväga för att det ska komma till användning 
och få effekt. I våra intervjuer vittnas det om att 
flera handläggare varit negativa till upprättandet 
av en arkitekturpolicy då de upplevt att de redan 
har diverse riktlinjer, policyer, strategier och 
visionsdokument att förhålla sig till och därför inte 
såg behovet av ytterligare ett dokument. 

Respondenterna menar att genom att helt enkelt 
inte placera handlingen på hyllan så riskerar den 
inte heller att bli kvar där. Det handlar om att göra 
handlingen så pass användbar och tydlig att den 
blir en del av det dagliga arbetet och ligger framme 
på skrivbordet så att det skapas en kultur kring 
policyn. Flera av de intervjuade understryker vikten 
av språket och att innehållet behöver vara enkelt 
att ta till sig för alla som ska läsa det. Språket bör 
vara pedagogiskt – inte för svårt och inte heller 
alltför översiktligt och svepande då det riskerar att 
bli krångligt för exempelvis byggherrar att förhålla 
sig till.



Använd checklistor – men med måtta
Flera vittnar om att konkreta avsnitt eller segment 
i dokumenten har visat sig framgångsrika för 
att handlingen ska tillämpas väl. Som tidigare 
nämnts finns checklistliknande segment vilket har 
gjort att inte minst handläggare och byggherrar 
har fått något lätthanterligt att använda i det 
dagliga arbetet när exempelvis ett projekt ska 
inledas. Malmö menar att många personer anser 
sig ha goda kunskaper om arkitektur, vilket de 
i själva verket sällan har. Men genom att ta till 
sig ett antal punkter i dokumentet borde det gå 
att få in arkitektur i ryggmärgen och på så sätt 
minska risken för att dokumentet inte kommer till 
användning. Andra menar att det finns en risk för 
att övriga delar av dokumentet förbises när det 
finns en form av checklista, och bland annat Malmö 
betonar att det i viss mån kan hämma kreativitet. 

Hänvisa till policyn och se till att den tillämpas
Som tidigare nämnts lyfter flera kommuner 
vikten av att dokumentet inte får ses som färdigt 
bara för att det är antaget, utan att det är ett 
processverktyg som inte har ett slut. Vikten bör 
med andra ord ligga vid att arkitektur inte ska 
kunna falla i glömska. Det görs framför allt genom 
att prata om den, att exempelvis lyfta frågan om 
en arkitektonisk idé vid ett inledande projektmöte 
eller startmöte för detaljplan. Fortsättningsvis lyfter 
kommunerna vikten av hänvisningar till dokumentet 
i markanvisningar och detaljplaner, att göra 
det till obligatorisk rutin och till en naturlig del 
av planprocessen. Linköping skriver exempelvis 
alltid en uppdragsbeskrivning till nya detaljplaner 
där det framgår att en stadsbyggnadsidé ska 
redovisas. 

Västra hamnen, Malmö
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Håll arkitektursamtalet levande
Andra konkreta tips som ges är att utnyttja lanse-
ringen av dokumentet då det visat sig fördelaktigt 
att “rida på” nyhetens behag och i samband med 
det verkligen se till att marknadsföra den. Täby har 
valt att ha en stadsbyggnadsakademi som träffas 
en handfull gånger per år. Politiker, tjänstemän och 
byggaktörer träffas på temakvällar där föreläsare 
bjuds in och diskussion startas. Det har gjort att 
deras arkitekturprogram fått uppmärksamhet 
med jämna mellanrum. Järfälla har en form av 
gestaltningsgrupp som kopplas in vid exempelvis 
markanvisningar. Gruppen blir en viktig plattform 
och användare av dokumentet som kan se till att 
det “hålls vid liv”. Skellefteå ser en styrka i att få 
dokumentet förankrat i kommunfullmäktige då det 
blir svårare för någon part att ignorera och på så 
sätt minskar risken avsevärt att det hamnar på en 
hylla och samlar damm. 

Uppföljning och revidering av policyn
Det framkommer att flertalet kommuner inte har en 
uttalad plan för varken uppföljning eller revidering 
av sitt arkitekturdokument. Vissa har fått sig en 
tankeställare under intervjuns gång. Uppsala är 
ett undantag. Planerare, arkitekter, byggherren, 
fastighetsägare och andra berörda besöker 
färdigställda projekt och på plats ställer sig frågor 
som om man uppnådde det man ville och om 
byggnaden fungerar. Alla berörda fyller även i 
en uppföljningsblankett som ett programkontor 
ansvarar för. 

Även i Malmö förekommer en viss erfarenhets-
återföring genom bland annat utflykter till 
färdigställda projekt och genom att skicka ut 
enkät internt för att undersöka hur bra koll 
anställda har på dokumentet vilket samtidigt blir 
en påminnelse om att den finns. Förhoppning finns 
att arkitekturpolicyn ska bidra till en förbättrad 
uppföljning. Göteborg har tagit fram en samling 
indikatorer som planeras fungera som en checklista 
vid uppföljning.

Är dokumentet kopplat till översiktsplan menar 
flera att eventuell revidering sker i samband med 
att översiktsplanen revideras och om det finns 
en genomförandestrategi för översiktsplanen 

omfattas även arkitekturpolicyn av den. Tankar 
finns även kring att göra tematiska tillägg till 
arkitekturpolicyn. Men överlag menar flera att 
dokumentet är så pass nytt att det inte finns behov 
eller plan för revidering eller uppföljning. 

Gotland har ett pågående arbete med en policy 
men har ännu inte bestämt sig för någon plan 
för uppföljning, men kommunen ser fram emot 
att identifiera de problem som arkitekturpolicyn 
löser. Detta då kommunen idag ser sig själv som 
en svag och omedveten aktör kring byggande på 
egen mark. Det genererar dåliga fysiska miljöer 
och man hoppas därför att en uppföljning kan 
avgöra om kommunen utvecklats på den fronten. 
Sjöbo menar å sin sida att de korta avstånden 
inom förvaltningen underlättar en kontinuerlig 
avstämning och uppföljning vilket genererar 
eventuella revideringsförslag, och att någon 
utpräglad plan för uppföljning och revidering 
därför inte är nertecknad i nuläget.

Kommunernas syn på statens roll  
i arkitekturarbetet
Boverket
I intervjuerna lyfts att Boverket bör fokusera på 
att skapa en brygga mellan kommun och stat 
då parterna idag anses ha liten kunskap om 
varandra. Idag finns ett antal förebilder för hur en 
arkitekturpolicy ser ut men Boverket borde kunna 
fungera som en kunskapsbank kring detta. Det bör 
även ha goda förutsättningar att kunna skapa en 
mer konkret plattform för arkitektur. Idag tenderar 
diskussioner att bli väldigt övergripande och inte 
leda till något användbart stöd. Länsstyrelsen är å 
sin sida inte en dialogpartner i samma utsträckning 
eftersom de granskar kommunerna varpå Boverket 
borde kunna ta den rollen. 

Exempelvis bör Boverket kunna redovisa 
exempel på hur man löst en viss fråga och ha en 
överblick inom alla områden. Hur har exempelvis 
en kommun framgångsrikt hanterat reklam i 
stadskärnan? Det hade varit positivt att kunna 
bolla med någon som har exempel på lösning, 
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samtidigt som det hade varit fördelaktigt om 
Boverkets jurister var mer tillgängliga. Därtill 
understryker Örnsköldsvik vikten av att visa upp 
goda exempel, men att ett sådant inte behöver 
vara den fräschaste översiktsplanen utan kan vara 
att ”denna kommun har framgångsrika väderskydd 
kring busshållplatser”. 

Boverket bör även kunna hjälpa till att tydliggöra 
vad den nationella arkitekturpolitiken handlar om 
och hur en kommun förväntas tillämpa den. De 
är bra på att visa hur man ska tillämpa andra 
frågor. Bland annat Järfälla menar att Boverket 
bör fokusera på att belysa stadsbyggandet och 
det faktum att arkitektur handlar om mycket mer 
än om byggnader och fasader. Det bör delvis 
kunna göras genom att understryka skillnaden 
på de olika begrepp som är i omlopp, inte minst 
hos politiker och allmänhet. Det finns en känsla 
av att fler arkitekter vill jobba med stadsbyggnad 
och inte bara fasader och enskilda byggnader. 
Genomgående i intervjuerna framgår en positiv 
attityd till Boverkets vilja att utbilda mer. Dock 
betonas det av flera att kommunala politiker inte 
får glömmas bort i sammanhanget då de har 
mycket inflytande men ofta bristande kunskap om 
arkitektur. 

Plan- och bygglagen (PBL)
Vidare lyfts åsikten att PBL har för stort demokratiskt 
fokus, att en liten grupp personer i dag kan ha 
väldigt stor negativ inverkan på byggprojekt, 
vilket hämmar utvecklingen av staden. Därtill 
lyfts åsikten att bygglovsinstrumentet är svagt 
och bör skärpas för att kunna gynna exempelvis 
arkitektoniska värden. En annan kommun menar 
att PBL ger bra stöd men helt enkelt inte tillräckligt 
och att gestaltningsfrågorna tenderar att hamna på 
efterkälken. Därutöver tillskjuts en åsikt att domstolar 
borde ha ännu mer gestaltningskompetens. 
Kommunerna Avesta, Norberg och Fagersta 
betonar svårigheten kring att reglera gestaltning och 
arkitektur utanför detaljplanelagda områden, varpå 
de efterfrågar ramar och starkare lagstöd för dessa 
områden från Boverket. 

Gotland är av åsikten att ett kommunalt dokument 
för arkitektur och gestaltning inte ska vara ett 
utpräglat PBL-dokument, en åsikt som inte upplevs 
delas av Boverket eller särskilt många andra 
kommuner. Därför ser de inte ett utbyte av råd och 
stöd från Boverket som särskilt aktuellt. 

Riksarkitekten
Många är positiva till inrättandet av riksarkitekt-
tjänsten och har förväntningar på rollen som en ny 
och inflytelserik röst som kan lyfta arkitekturfrågan 
i samhällsdebatten. I synnerhet bör de kommuner 
som har mindre organisationer, och som har 
svårigheter med att lyfta arkitekturfrågan hos inte 
minst politiker, kunna få ett nytt förbättrat stöd. 
Riksarkitekten bör kunna sprida information om 
vad arkitektur är enligt staten och vad Sverige 
har för mål. Därutöver bör det ses över hur 
detta konkret ska nå kommunerna och vilka 
förväntningar staten har på kommunernas 
arbete. Hur som helst anses riksarkitekten vara ett 
välkommet tillskott. Innehavaren av ämbetet bör 
kunna stötta kommunerna och ge dem ökad styrka.

Vem har ansvaret för arkitekturen i kommunen?
I övrigt framkommer frågan om vem som bär 
ansvaret för gestaltning och arkitektur i en 
kommun. Är det stadsarkitekten? Om så är fallet, 
vem är ansvarig om det inte finns en stadsarkitekt? 
Bör det finnas en ansvarig?

Vellinge tar upp att deras stadsarkitekt dels inte 
längre har personalansvar, dels arbetar under den 
strategiska avdelningen, vilket antas innebära att 
gestaltningsfrågorna kan komma att fördjupas på 
ett bättre sätt. En annan kommun vittnar om att 
de saknar en ansvarig person för gestaltning och 
att det strategiska arbetet därför tar längre tid än 
önskvärt. 

Bollnäs anser att det vore fördelaktigt om 
stadsarkitektens roll förstärktes, vilket skulle 
kunna ske genom att en ökad samordning mellan 
stadsarkitekten, länsarkitekten och riksarkitekten. 
De menar även att det är viktigt att stötta 
kommuner ekonomiskt för att kunna behålla och 
förstärka arkitekten och stadsarkitektens roll.
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Den nationella arkitekturpolicyn
Ett antal av de intervjuade kommunerna tog fram 
sin policy före eller parallellt med att Malmös 
stadsbyggnadsdirektör gjorde den nationella 
utredningen om gestaltad livsmiljö. Andra har 
utgått från den och refererat till den i sina arbeten. 
I Göteborg fanns den nuvarande riksarkitekten 
med i arbetsgruppen, och andra kommuner har 
varit med som referens i framtagandet av den 
nationella arkitekturpolitiken.

Några av de intervjuade har hört talas om 
propositionen men anser sig inte ha kännedom 
om vad den står för eller innebär. Andra uttrycker 
sig positivt och ser den som en god riktningsvisare 
och som ett efterlängtat stöd som förhoppningsvis 
kommer medföra att det nationella och kommunala 
arbetet drar åt samma håll. Det lyfts att det är 
positivt att kunna hänvisa till något nationellt, att 
det finns påtryckning från nationellt håll att frågan 
om arkitektur lyfts, men det understryks att som 
kommun behöver jobbet genomföras själv ändå. 
Den nationella arkitekturpolitiken ska spänna 
över hela landet men det är orimligt att alla 290 
kommuner gör sin egen tolkning. Det bör tas ett 
samlat grepp kring vissa frågor där innehållet i 
politiken tydliggörs och översätts.

Ståndpunkten att det offentliga ska vara förebild 
är något som flera kommuner står bakom. Överlag 
ses det som det positivt med stöd, idéer samt 
lösningar på diverse problem och svårigheter i det 
dagliga arbetet, där en åsikt lyfts om att nationella 

politiken främst bör stötta på översiktsplanenivå. 
En annan kommun menar att staten har en viktig 
roll i att hålla arkitekturfrågan vid liv, medan 
en annan belyser att nationella politiken har 
stor inverkan på deras dagliga arbete. Något 
ytterligare som uppmärksammas är miljöfrågan, 
som bekant vuxit sig stark i samhällsdebatten, och 
att det där finns en nära koppling till arkitektur. 
Från nationellt håll talas det om goda livsmiljöer 
och i samband med det menar Skellefteå att det 
borde gå att utnyttja miljöfrågans uppmärksamhet 
och koppla den till byggande och arkitektur – hur 
kan arkitekturen bidra i miljöfrågan? Därutöver 
menar Skellefteå att strandskyddsfrågan tål 
att jämföras med arkitekturfrågan och leker 
med tanken att arkitektur hade haft samma 
uppmärksamhet och fokus hos länsstyrelsen, media 
och andra parter som strandskydd. 

Brist på arkitekturkompetens
Av de kommuner som saknar en utpräglad 
policy framstår, förutom brist på personal och 
ekonomiska medel, arkitekturkompetens som en 
vanlig anledning. Det framgår av enkäten att det 
hos många råder en mycket hög okunskap, framför 
allt lokalt, om arkitekturens möjligheter vilket gör 
att frågan inte får så mycket spelrum. Samtidigt 
vittnar flera om att frågan om ett utvecklat arbete 
kring arkitektur mycket väl kan komma att komma 
upp på agendan under närmsta året. 

Av enkäten uppmärksammas att det inte finns 
arkitekter att rekrytera och att många är ensamma 

Brotorget, nominerad till Sienapriset 2017, BollnäsBastun, nominerad till KasperSalin-priset 2015, Göteborg
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om sin arkitekturkompetens, vilket försvårar arbetet 
med frågorna. Att finna arkitektkompetens som 
kan hantera planering, allmän platsmark och 
bygglov upplevs också som svårt där kommunens 
lilla storlek och avskilda lokalisering nämns 
som tänkbara anledningar. Istället förekommer 
timanställd extrapersonal med arkitekturkompetens 
för att till viss del täcka upp behovet. 

Härryda får ses som en liten kommun, men anser 
sig arbeta med god arkitekturkompetens inom 
både plan- och bygglovsverksamheten. Dock ser 
de ett behov av bättre vägledning och påverkan 
från riksarkitekt, länsarkitekt och Boverket utifrån 

Riksdagens antagna mål om arkitektur, vilket de 
bedömer vore betydelsefullt för små kommuner 
överlag. Ett sådant stöd skulle med största 
sannolikhet göra arbetet enklare, då initiativ i 
dagsläget stöter på visst motstånd eftersom det 
inte finns kunskap om hur man tar fram en policy, 
skapar mål, inventerar och så vidare. 

Därutöver vittnar exempelvis Dorotea kommun 
om att det i deras glesa bebyggelsestruktur inte 
finns något behov av att styra arkitekturen mer än 
plan- och bygglagen redan gör, men att det på 
privata initiativ uppkommit områden med reglerad 
arkitektur vilket är positivt. 

Hotell Borgafjäll, Dorotea
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Först:
• Förankra syftet med arbetet både internt i 

kommunens olika förvaltningar och externt 
bland aktörerna – det underlättar framtagandet 
och framför allt den framtida tillämpningen. 

• Se till att vara överens om hur behoven ser 
ut och vad politiker och tjänstepersoner vill 
åstadkomma, hur och varför.

• Överväg att göra en förstudie för att minimera 
utsvävningar senare i processen. 

• Skapa en öppen process med workshops 
och diskussioner med alla parter. Det ökar 
förståelsen för arbetet liksom att arkitektur 
består av mer än estetiska värden och att 
arkitekten kan föreslå smarta, hållbara och 
kostnadsbesparande lösningar.

• Våga dela ett utkast för att få in synpunkter 
tidigt och därmed underlätta förankringen. 

Under produktion:
• Digitalisera policyn – gör den GIS-baserad.

• Gör den till en tillgång och inte en börda – 
policyn ska göra det enklare att skapa bra 
livsmiljöer. Försök hålla den kort, begriplig och 
konkret, exempelvis genom att använda teser, 
riktlinjer eller principer.

• Ställ krav, till exempel att den ska hänvisas till i 
uppdragsbeskrivningar.

• Gör den angelägen för hela kommunen och gör 
den förvaltningsövergripande.

Framgångsfaktorer

Efteråt:
• Se den inte som en slutprodukt, utan som ett 

processverktyg.

• Följ upp och samla in synpunkter.

• Gör utflykter till aktuella platser med berörda 
parter.

• Skapa indikatorer att följa upp och bocka av, 
genom enkät eller annan utvärdering. 



Med utgångspunkt i att 
vilja kartlägga hur stor 
andel av landets kommuner 
som har någon form av 
dokument för arkitektur- eller 
gestaltningsarbete mejlades en 
enkät ut till alla Sveriges 290 
kommuner. De mejladresser som 
användes tillhörde respektive 
kommuns kontaktcenter/
registrator där det i 
ämnesraden angavs att mejlet 
önskades skickas vidare till 
”stadsarkitekt, kommunarkitekt 
eller förvaltningschef inom 

samhällsbyggnad”. Adresslistan 
hämtades från Sveriges 
Kommuner och Landsting, och 
med utgångspunkt i att inget av 
mejlen studsade tillbaka anser 
vi att alla kommuner fått samma 
möjlighet att besvara enkäten. 
Två veckor efter det första 
utskicket gjordes ett nytt som 
skickades till de kommuner som 
ännu inte fullföljt enkäten. Totalt 
inkom 218 svar innan enkäten 
stängde den 25 mars 2019, 
vilket ger svarsfrekvensen 75%.

Faktaruta om undersökningen

I slutet av enkäten hade 
respondenter som har ett 
färdigt eller pågående 
arbete med någon form 
av arkitekturdokument 
möjlighet att ange intresse för 
deltagande i en uppföljande 
telefonintervju. 46 personer 

anmälde intresse, varav 14 
intervjuer genomfördes. Att 
ett antal möjliga intervjuer 
inte genomfördes beror på 
att de inte gick att nås på det 
angivna telefonnumret eller att 
telefonnummer inte angivits.

Enkäten

Intervjuerna





Om Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter är en fack- och bransch-
organisation för alla arkitekter i Sverige, vare 
sig de jobbar med inredning, hus, landskap eller 
planering. Vi organiserar omkring 90 procent 
av den samlade arkitektkåren och är därigenom 
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arkitekturen ska kunna ta större plats i samhället 
och för att förbättra våra medlemmars villkor. 
Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för 
arkitekturen och arkitekten.

Sveriges Arkitekter 
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Box 5027
102 41 Stockholm
Sweden
Telefon 
+46–8 505 577 00 

www.arkitekt.se
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Politik för gestaltad livsmiljö

I propositionen Politik för gestaltad livsmiljö (prop. 2017/18:110) 
tas ett helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön. 
Propositionen utgör samtidigt en samlad nationell arkitektur-
policy. Ambitionen är att arkitekturens, formens och designens 
bidrag till samhällsbygget ska tas tillvara fullt ut, till nytta och 
glädje för alla. Att en sådan utveckling kan komma till stånd är av 
väsentlig betydelse för samhällets framåtskridande och kräver 
ökad medvetenhet och tydliga ambitioner på alla beslutsnivåer.

Arkitektur, form och design på-
verkar alla människor dagligen 
och handlar i grunden om livs-
kvalitet. Ambitionen är ett sam-
hällsbygge som sätter människan 
i centrum, där fler ska få leva och 
bo i inkluderande, väl gestaltade 
och långsiktigt hållbara miljöer. 
Med perspektivet gestaltad livs-
miljö följer en helhetssyn på for-
mandet av livsmiljön i vilken ar-
kitektur, form och design ses som 
ett sammanhållet område.
 
Med det perspektivet som grund 
är det människan och människ-
ans behov som blir utgångspunk-
ten för hur livsmiljön utformas. 
Perspektivet innefattar inte bara 
arkitektur, form och design, utan 
också bland annat konst, historiska 
sammanhang och sociala värden.
  
I Sverige har de värden som kan 
skapas genom arkitektur, form 
och design under en lång tid ak-

tivt tagits tillvara. Utvecklingen av 
välfärdslandet Sverige och bygget 
av ett samhälle för alla har tagit 
sig tydliga uttryck i hur livsmiljöer 
i samhället gestaltats. Det gäller att 
nu ta tillvara dessa goda förutsätt-
ningar och vidareutveckla arbetet 
med att skapa gestaltade livsmiljö-
er av högsta kvalitet som kan möta 
nya behov i samhället. Samhällsut-
vecklingen medför nya villkor för 
hur miljöer bör utformas för att 
människor ska uppleva stimulans 
och trivsel. Det handlar om kva-
litet, attraktivitet och hållbarhet. 
Det offentliga har ett stort infly-
tande över gestaltningen av livs-
miljön, men ansvaret för utveck-
lingen inom arkitektur-, form- och 
designområdet delas av många. 
 
Den gestaltade livsmiljön berör 
flera politikområden utifrån olika 
utgångspunkter vilket fordrar 
en medvetenhet om arkitektur-, 
form- och designfrågornas bety-

delse inom berörda områden. Det 
kan bland annat gälla samhällspla-
nering, boende, kultur och konst-
närlig gestaltning, miljö, socia-
la frågor, utbildning, forskning, 
transporter, handel och tillgänglig-
hets- och konsumentpolitik, vilka 
alla på ett eller annat sätt tyd-
ligt påverkar och påverkas av hur 
byggnader, anläggningar, produk-
ter, tjänster och system utformas. 

Att gestalta en hållbar livsmiljö 
handlar om att organisera kom-
plexa och ibland motstridiga intres-
sen till en helhet. I begränsningar-
na ryms dock ofta gestaltningens 
möjligheter. Att leda den processen 
är arkitektens, designerns eller i 
vissa fall även konstnärens särskil-
da yrkeskompetens och uppgift. 
Att skapa goda förutsättningar för 
detta arbete är av väsentlig betydel-
se för att kreativitet och konstnär-
lig kvalitet ska kunna prägla sam-
hällsutvecklingen.
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Kvalitet, attraktivitet och hållbarhet

Kvalitet i arkitektur, form och 
design handlar om att skapa vär-
den, inte bara för beställaren och 
brukaren, utan även för det om-
givande samhället och framtida 
generationer. Att värna om kva-
litet är en ständigt närvarande 
utmaning i samhällsbygget, där 
många perspektiv måste samspe-
la med varandra.
  
Väl gestaltade och funktionel-
la livsmiljöer, med framträdande 
estetiska och konstnärliga värden 
och beständiga material, ökar triv-
seln och därmed människors livs-
kvalitet. Livsmiljön, och särskilt 
boendet, har en grundläggande 
betydelse för människors hälsa 
och välbefinnande. 

En gestaltning av hög kvalitet är en 
investering i alla hållbarhetens di-
mensioner. Om kortsiktiga ekono-
miska aspekter överordnas andra 
hänsyn riskeras grundläggande 
värden i människors liv och likaså 
samhällets långsiktiga hållbarhet, 
inte minst vad gäller möjligheter-
na till ekologisk balans. En gestalt-
ningsprocess där ett miljömässigt 
perspektiv står i förgrunden kan ge 
stora vinster i form av en effektiv 
energi- och resursanvändning, ma-
terialval som inte belastar natur-
miljön och vardagsmiljöer fria från 
farliga kemiska ämnen. 
 

En känsla av tillhörighet och 
stolthet över den gemensam-
ma miljön bidrar till att bygga ett 
samhälle som håller ihop. Ge-
staltningen av den byggda miljön 
är därför en fråga om jämlikhet 
i samhället. Ett medvetet arbete 
med arkitektur, form och design 
kan bidra till att bryta segrega-
tion och utjämna socioekonomis-
ka skillnader. Det kräver en om-
sorgsfull och långsiktig planering 
av städer och samhällen, både sett 
till den större helheten och till de-
taljerna, där det krävs hög kvalitet 
i varje enskild byggnad och plats 
som gestaltas. 
 
Den fysiska miljön ska stödja 
människors behov, men för många 
människor utgör den ändå ofta en 
begränsning. Det kan handla om 
fysiska hinder, men också om en 
brist på trygghet. Genom en om-
sorgsfull gestaltning av livsmil-
jön kan olika former av ojämlikhet 
och fysiska hinder motverkas, och 
bidra till ett mer jämställt och jäm-
likt samhälle. 
 
I så viktiga demokratiska proces-
ser som stadsplanering och byg-
gande utgör, är barns och ungas 
perspektiv viktiga. Barns livs-
chanser kan förbättras av att växa 
upp i en god bebyggd miljö och 
på motsvarande sätt försämras av 

att växa upp i en bristfällig sådan. 
Att barn och unga har tillgång till 
de miljöer de behöver för sin ut-
veckling är därför av största vikt. 
Det krävs ett inkluderande arbete 
där barn och unga ges utrymme 
och inflytande. Barns och ungas 
bästa bör komma i främsta rum-
met vid beslut om den gestaltade 
livsmiljön som rör dem. 
 
Ett kvalificerat arbete med arki-
tektur, form och design är också 
en grund för ett innovativt nä-
ringsliv som bidrar till styrkan 
i samhällsekonomin. Även i det 
sammanhanget utgör arkitektur, 
form och design en betydande re-
surs i utvecklingen av ett långsik-
tigt hållbart samhälle. 

4     Kulturdepartementet



Mål för arkitektur, form och design

I en tid där miljöhoten och klimat-
förändringarna gör sig alltmer på-
minda, där värnandet av en levan-
de demokrati är mer angeläget än 
på länge, där nya levnadsmönster 
skapar förändrade behov, och där 
migration, fortsatt urbanisering 
och teknikutveckling både ställer 
nya krav och ger nya möjligheter, 
har bedömningen gjorts att målen 
för arkitektur-, form- och design-
området behöver förnyas. Frågor 
om arkitektur, form och design har 
en avgörande betydelse i samhälls-
bygget, genom den stora påver-
kan den gestaltade miljön har på 
alla människors vardag. Medveten 
och omsorgsfull arkitektur, form 

och design kan bidra till en god ut-
veckling för samhällen och ökad 
livskvalitet för människor i alla 
delar av landet. För att de värden 
som arkitektur, form och design 
kan bidra med ska förverkligas är 
det dock viktigt att också se dessa 
konstformers självklara egenvärde. 

Det är samtidigt av största bety-
delse att många har kunskap om 
den gestaltade livsmiljön och vad 
som formar dess utveckling samt 
att det förs ett omfattande och dy-
namiskt offentligt samtal om vad 
som byggs och produceras, om 
hur våra miljöer, städer och lands-
bygder, offentliga platser, bostäder 

och omgivande föremål gestaltas, 
fungerar och påverkar människor. 
Det är ett viktigt led i den demo-
kratiska utvecklingen. 
 
Det nationella målet, ett övergri-
pande mål och sex preciseringar, är 
styrande för statens initiativ när det 
gäller arbetet med gestaltade livs-
miljöer, arkitektur, form och design 
och kan vara vägledande för kom-
muner och landsting. Målen kom-
pletterar andra nationella mål som 
berör den gestaltade livsmiljön. 
Riksdagen har beslutat i enlighet 
med förslag i propositionen Politik 
för gestaltad livsmiljö och antagit 
det nya målet och preciseringarna.

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,  

• 

• estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas, 

• miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla, och 

• samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt. 

Nationellt mål för arkitektur-, form- och designpolitiken
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Hållbarhet och kvalitet ska inte underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden  

De miljöer som skapas är till för människors liv i vardagen. Människor ska inte bara bo och 
arbeta, utan också leva. Ett omsorgsfullt gestaltningsarbete skapar värden som har stor bety-
delse för människors hälsa och livskvalitet, men det stärker också hållbarheten över tid. Nya 
byggnader och platser som uppförs och skapas i dag kommer sannolikt att finnas kvar under 
flera generationer. Ambitionen bör vara att de ska kunna ge upphov till stolthet – dels hos 
dem som planerar, bygger och förvaltar, dels hos dem som ska bo, verka och leva där, nu och i 
framtiden. Investeringar i god kvalitet lönar sig, inte bara i bättre miljöer för individ och sam-
hälle, utan även rent ekonomiskt genom lägre förvaltningskostnader i den byggda miljön på 
sikt. Det offentliga, kommuner, landsting och stat, som har att företräda allmänintresset, har 
ett stort ansvar för detta perspektiv. Det som byggs och formges har inverkan på hur alla håll-
barhetens dimensioner kan hanteras. Ett professionellt arbete med arkitektur, form och design 
stärker sammantaget förmågan att hitta lösningar på många av utmaningarna för att nå en 
hållbar samhällsutveckling – ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Det är därför angeläget att 
hållbarhets- och kvalitetsaspekter betonas. Med perspektivet gestaltad livsmiljö som utgångs-
punkt kan arkitektur, form och design bidra aktivt i arbetet för att motverka segregation. Me-
toder som byggs upp kring gestaltningsprocesser kan bidra till ökad inkludering och ökat de-
mokratiskt deltagande.

Kunskap om arkitektur, form och design ska utvecklas och spridas  

Högre utbildning och forskning inom arkitektur, form och design är en förutsättning för 
att arbetet med hållbara gestaltade livsmiljöer ska kunna utvecklas. Det är angeläget att 
kunskap inom området är öppet tillgänglig och möjlig att bearbeta. Arkitektur, form och 
design är också fält där praktisk kunskap, erfarenhet och omdömesförmåga är centrala. 
Den praktiska kunskapsutvecklingen har stor betydelse både för att kunskap byggs kring 
konkreta och angelägna frågor och för att stärka praktikernas möjligheter att utveckla 
goda lösningar i dialog med beställare och brukare. Gestaltningen av livsmiljön är ett om-
vittnat komplext och mångfacetterat kunskapsområde. I många fall framhålls bristen på 
kunskap som orsak till beslut som leder till brister i funktion, hållbarhet och gestaltning. 
Kunskapsområdets bredd innebär att ingen enskild aktör kan omfatta hela bilden. Meto-
der för att etablera och bibehålla en kreativ samverkan mellan relevanta aktörer är därmed 
centrala att utveckla. 

Det offentliga ska agera förebildligt  

Staten har i olika roller ett stort ansvar att agera föredömligt – inte minst som byggherre och 
fastighetsförvaltare. Kommuner och landsting bör agera föredömligt som beställare i skapan-
det av offentliga miljöer, i byggande och förvaltning, för att utforma och förvalta livsmiljöer 
med allsidig hållbarhet och hög kvalitet. Kommunerna har också ett särskilt ansvar att agera 
som förebild vid skapandet av allmänna platser och vid lokalisering av kommunala verksam-
heter. Det offentliga är också sammantaget landets största arbetsgivare och bör därför vara en 
förebild i utformningen av arbetsmiljöer. Offentliga aktörer kan också gå före och visa fram-
komliga vägar för nytänkande. Innovationer är nödvändiga för en hållbar utveckling och stär-
ker såväl offentliga verksamheter som de företag som levererar varor och tjänster till denna 
verksamhet. Ett medvetet upphandlingsförfarande i offentlig sektor är grundläggande för att 
säkra kvalitet och hållbarhet. En föredömlig upphandling kan främja både effektivitet och ut-
veckling genom införande av innovationer och nya lösningar. 

1
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Estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden ska tas tillvara och utvecklas  

Arkitektur, form och design är viktiga kulturyttringar och konstformer. Den ständigt pågå-
ende interaktionen mellan människa och den omgivande miljön är en viktig, men ofta inte 
tillräckligt uppmärksammad, dimension av vardagen. Den estetiska bearbetningen gör skill-
nad – görs den noggrant och med omsorg skapar den positiva värden för människor och 
samhälle. Konsten har stor betydelse för att skapa offentliga rum med långsiktiga kvalite-
ter. Det är därför viktigt att det konstnärliga arbetet tidigt införlivas i samhällsbyggets pro-
cesser. När samhället utvecklas snabbt är det viktigt att skapa goda förutsättningar både för 
bevarande och utveckling av den byggda miljön. Estetiska och kulturhistoriska värden har 
stor betydelse för utvecklingen av hållbara och attraktiva livsmiljöer. Ett helhetsperspektiv 
på den gestaltade livsmiljön innefattar även förvaltning, underhåll och vård av den befintli-
ga bebyggelsen. Ett samhälles historia och sammanhang är i stor utsträckning förkroppsligat 
i den byggda och gestaltade miljön. Att höra hemma och känna trygghet på en plats hand-
lar om förhållandet till de människor som finns där, men också om förtrogenhet med miljön 
och en tillit till dess beständighet.

Miljöer ska gestaltas för att vara tillgängliga för alla  

Med medveten och väl genomtänkt arkitektur, form och design kan den gestaltade livs-
miljön bidra till en gemenskap i samhället som inkluderar alla. En systematisk tillämp-
ning av universell utformning och design, som säkerställer att miljöer, produkter och 
tjänster fungerar för personer i alla åldrar och med olika funktionsförmågor, bör därför 
vara ambitionen.  

Samarbete och samverkan ska utvecklas, inom landet och internationellt 

För att ta tillvara potentialen i arkitektur, form och design som verktyg i samhällsbygget krävs 
förmåga att anlägga tvärsektoriella perspektiv och att se till helheten. I stor utsträckning 
handlar detta om att i kreativa processer hantera målkonflikter. Många aktörer bär gemen-
samt ansvaret för den gestaltade livsmiljön och för att arbetet inom området kontinuerligt ska 
utvecklas. Det handlar bland annat om kommuner, länsstyrelser och ett antal nationella stat-
liga myndigheter och andra statligt finansierade aktörer, vars verksamheter har direkta eller 
indirekta beröringspunkter med arkitektur, form, design och gestaltad livsmiljö. En lång rad 
företag, organisationer och andra aktörer är också verksamma inom området. Universitet och 
högskolor är andra viktiga aktörer. Alla dessa aktörer bör eftersträva att utveckla samarbete 
och samverkan för att gemensamt hantera den komplexitet som ryms i arbetet med att utveck-
la den gestaltade livsmiljön. En globaliserad värld innebär samarbete, utbyte och kunskap över 
nationsgränser. Internationella kontakter och samarbeten främjar och utvecklar alla samhälls-
områden, och det gör sig tydligt gällande i fråga om arkitektur, form och design, där ett så-
dant utbyte många gånger är en förutsättning för utveckling. 
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Insatser för hållbara gestaltade livsmiljöer

Samling för hållbara  
gestaltade livsmiljöer 
Det behövs en kraftsamling för 
hållbara gestaltade livsmiljöer 
genom en breddad och stärkt 
kompetens inom området arkitek-
tur, form och design. Ansvariga 
myndigheter ska ha en god kän-
nedom om områdets olika aktörer 
och bidra till stärkta nätverk. Det 
handlar också om en ingående 
kunskap om regelverk och proces-
ser samt om estetik och gestaltning 
som kan utgöra stöd till berörda 
aktörer. Därför bör Boverket, 
ArkDes (Statens centrum för ar-
kitektur och design), Riksantikva-
rieämbetet och Statens konstråd 
verka gemensamt för att stimulera 
utveckling av hållbara gestaltade 
livsmiljöer genom bland annat 
metodutveckling och spridning av 
goda exempel. Boverket ska ha en 
samordnande roll i arbetet. 

Utvecklad roll för Boverket 
Det behövs ett tydligare samlat 
ansvar för samordning, kompe-
tensstöd och främjande insatser 
till offentliga aktörer på nationell, 
regional och lokal nivå, i frågor 
om arkitektur och gestaltad livs-
miljö, i syfte att bland annat bidra 
till hög arkitektonisk kvalitet i 
hela landet. Boverket har fått i 
uppdrag att stärka sitt arbete med 
arkitektur och gestaltad livsmiljö 
och myndigheten ska inom upp-

draget bland annat samordna och 
initiera insatser om hur statliga 
myndigheter kan bidra till ökad 
arkitektonisk kvalitet samt bedri-
va ett främjande och vägledande 
arbete om de kommunala verk-
tyg som påverkar arkitektur och 
planering. 

Staten som förebild 
De statliga myndigheterna har ett 
ansvar för att agera förebildligt 
för att bidra till hållbara gestaltade 
livsmiljöer. Fortifikationsverket, 
Naturvårdsverket, Sjöfartsverket, 
Statens fastighetsverk, Svenska 
Kraftnät och Trafikverket har, uti-
från sina respektive förutsättning-
ar, som statliga myndigheter som 
förvaltar fastigheter ett särskilt 
ansvar. Dessa myndigheters arbete 
kommer därför att följas upp. De 
miljöer och fastigheter som staten 
bestämmer över har stor påverkan 
på många människors dagliga 
liv. Det är angeläget att på bästa 
sätt utveckla och förvalta den 
arkitektur, design och gestaltning 
som påverkar människors vardag. 
Staten har även i andra roller än 
som fastighetsförvaltare möjlighet 
att agera på ett förebildligt sätt vad 
gäller gestaltning. 

Upphandling 
För att uppnå största möjliga 
värde i en upphandlad vara, 

tjänst eller entreprenad bör den 
upphandlande myndigheten eller 
enheten på ett professionellt sätt 
behandla alla kvalitetsdimensio-
ner. Upphandlande myndigheter 
och enheter behöver fortsatt stöd 
i denna uppgift vad avser arkitek-
tur, form och design. Boverket, 
Statens centrum för arkitektur 
och design, Riksantikvarieäm-
betet och Statens konstråd bör 
därför inom ramen för myndig-
heternas fördjupade samverkan 
verka för en god utveckling av 
hur kvalitetsdimensioner för arki-
tektur, form och design bättre kan 
tas tillvara vid offentliga inköp. 
Arbetet ska ske i samverkan med 
Upphandlingsmyndigheten. 

 
De offentliga miljöerna utgör 
viktiga gemensamma rum i 
samhället av stor betydelse för 
många människors vardag. Ett 
exempel är vårdens miljöer, som 
både berör och är angeläget för 
många människor. Boverket har 
därför fått i uppdrag att samla 
kunskap om hur hög arkitekto-
nisk kvalitet i planering, byggan-
de, inredning, drift och för-
valtning av vårdens miljöer kan 
implementeras och med utgångs-
punkt i det ta fram vägledning 
för kommuner, landsting och 
berörda privata aktörer. 
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Barns och ungas bästa bör kom-
ma i främsta rummet vid beslut 
om den gestaltade livsmiljön som 
rör dem. Boverket har därför fått i 
uppdrag att ta fram en vägledning 
för kommuner och andra huvud-
män för kvalitativ, tillgänglig och 
hållbar gestaltning av förskolors 
och skolors fysiska miljö, såväl 
inomhus som utomhus. 

 
En politik för arkitektur, form 
och design kan bidra till att en 

mångfald av kulturmiljöer be-
varas, används och utvecklas, 
genom att kulturmiljön betraktas 
som en utgångspunkt för gestalt-
ningen av livsmiljön. Perspektivet 
gestaltad livsmiljö innebär en 
helhetssyn där kulturarvet och 
kulturmiljön är självklara delar. 
Riksantikvarieämbetet har fått i 
uppdrag att samla och redovisa 
kunskap om och goda exempel på 
hur kulturhistoriska värden kan 
integreras och tas till vara i plan- 
och byggprocesser. 

Konst i gemensamma miljöer 
Statens konstråd ska verka för 
stärkt kunskapsutveckling för 
offentlig konst i gestaltning av 
gemensamma miljöer, så att konst, 
arkitektur, form och design kan 
samspela i olika ny- och ombygg-
nadsprocesser. Arbetet ska utföras 
i samarbete med andra berörda 
myndigheter. Inom ramen för 
detta arbete bör stöd även ges 
till lokala fria konstaktörer som 
arbetar med delaktighetsprocesser 
i utformandet av gemensamma 
miljöer.
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Andra initiativ som bidrar 
till hållbara gestaltade livsmiljöer

Agenda 2030 och  
New Urban Agenda 
År 2015 antogs 17 globala hållbar-
hetsmål, Agenda 2030. Flera av 
målen berör bostads- och land-
skapsfrågor, varav mål 11 handlar 
om att städer och bosättningar 
ska vara inkluderande, säkra, 
motståndskraftiga och hållbara. 
New Urban Agenda som an-
togs 2016 utgör ett ramverk för 
det globala arbetet med hållbar 
stadsutveckling. Sverige ska ha en 
ledande roll internationellt inom 
hållbar stadsutveckling. Här är 
såväl de globala hållbarhetsmålen 
som FN:s strategi för bostäder 
och hållbar stadsutveckling, New 
Urban Agenda, centrala. 

Satsningar för hållbara  
 

Ett antal åtgärder har vidtagits 
för att skapa fler bostäder och 
mer hållbara boendemiljöer. Ett 
investeringsstöd har införts för att 
främja byggandet av nya hyres-
bostäder och nya bostäder för stu-
derande med en högre energipre-
standa än de generella kraven för 
nyproduktion. Tanken är att inves-
teringsstödet ska bidra till att det 
byggs fler och mer energieffektiva 
bostäder med hyror som gör det 
möjligt för fler hushåll att efter-
fråga dem. Stöd kan också sökas 
för renovering och energieffektivi-

sering av befintliga hyresbostäder 
i områden med socioekonomiska 
utmaningar, samt för att bygga nya 
eller rusta upp befintliga utemiljö-
er i dessa områden. Stöden syftar 
till att stimulera renovering och 
energieffektivisering av hyres-
bostäder och till att åstadkomma 
utemiljöer som förbättrar livs-
kvaliteten genom att stimulera till 
aktivitet och social gemenskap. 
Genom utemiljöstödet kan till 
exempel lekplatser, mötesplatser, 
ytor för spontanidrott och parkan-
läggningar byggas och renoveras 
på sätt som bevarar eller utvecklar 
ett bostadsområdes gestaltning. 

 
Den pågående urbaniseringen 
innebär en växande miljöbelast-
ning. Urbaniseringen och den 
demografiska utvecklingen kan 
även skapa motsättningar mellan 
befolkningsgrupper och utma-
ningar kring frågor som hälsa 
och omsorg. Samtidigt finns det 
i städerna stora möjligheter att 
ta sig an utmaningarna på ett 
effektivt sätt, till exempel genom 
infrastrukturlösningar och genom 
att den byggda miljön kan använ-
das på ett smart sätt och delas av 
många. Sverige har stora möjlig-
heter att hålla fast vid sin position 
som föregångsland för hållbar 
stadsutveckling, och det blir då 

viktigt att ta vara på innovations-
kraften och på de tekniska verktyg 
som i dag finns tillgängliga. För 
att stärka utvecklingen av smarta 
städer har ett samverkansprogram 
för smarta städer inrättats. Ge-
nom att testa nya lösningar bidrar 
programmet till ett mer håll-
bart samhälle samtidigt som det 
öppnar upp för näringslivet och 
stärker Sveriges konkurrenskraft. 
Genom kunskapsutbyte och sam-
verkan sätts människans behov i 
centrum i den smarta staden. 

Minskad segregation 
Det finns i dag en utveckling mot 
ökad segregation i städerna och 
växande klyftor i Sverige. Skill-
naderna mellan olika bostadsom-
råden i en och samma stad eller 
kommun kan vara mycket stora 
vad gäller arbetslöshet, livslängd, 
skolresultat, inkomst, bidragsbe-
roende, samhällsservice, hälsa, 
valdeltagande, utsatthet för brott 
och otrygghet. Det finns även 
skillnader mellan kvinnor och 
män, flickor och pojkar inom bo-
stadsområden. Reformprogrammet 
för minskad segregation syftar till 
att förbättra situationen i områden 
med socioekonomiska utmaning-
ar och att motverka strukturella 
orsaker till segregation. Program-
met fokuserar bland annat på att 
minska boendesegregationen, lyfta 
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skolorna, minska långtidsarbets-
lösheten, stärka demokratin och 
bekämpa brottsligheten. 

 
I strategin för Levande städer 
presenteras en samlad politik för 
hållbar stadsutveckling. Det är 
Sveriges första nationella stads-
utvecklingsstrategi. Strategin 
fokuserar på mål för hållbara stä-
der liksom politik för i huvudsak 
städernas transporter och grönska 
samt innovativt och hållbart byg-
gande. Det övergripande målet är 
att hållbara städer ska vara inklu-
derande och tillgängliga stadsmil-
jöer som erbjuder alla människor 
en attraktiv och grön livsmiljö. 
Närhet gör att det är enkelt att 
leva sitt vardagsliv och ta sig fram 
med hållbara transporter, som till 
exempel gång och cykel. Helhets-
syn i planeringen tillsammans 
med smarta lösningar bidrar till 
städer där människor kan leva kli-
matsmart, hälsosamt och tryggt. 

 
Ett råd för hållbara städer, som 
ska verka för att genomföra poli-
tiken för hållbar stadsutveckling, 
har inrättats. Rådet ska vara ett 
forum för myndighetscheferna vid 
de myndigheter som är strategiskt 
viktiga för det långsiktiga arbetet 

med en hållbar stadsutveckling. 
Rådet ska årligen redovisa en sam-
lad åtgärdslista som myndigheter-
na genomfört eller planerar att ge-
nomföra. Rådet ska även redovisa 
förslag till åtgärder som helt eller 
delvis ligger utanför de deltagande 
myndigheternas ansvarsområden 
samt lämna förslag på eventuella 
frågor som behöver utredas. 

Stadsmiljöavtal 
För att främja en ökad andel 
persontransporter med cykel och 
kollektivtrafik i städer inrättades 
stadsmiljöavtalen 2015. Stödet 
innebär möjligheter för kommu-
ner och landsting att få upp till 50 
procent i statlig medfinansiering 
till infrastruktur för kollektivtra-
fik och sedan 2017 även för cyk-
ling. För att öka möjligheterna för 
mer genomarbetade förslag sam-
tidigt som det ges möjlighet till 
att genomföra mer tidskrävande 
åtgärder och motprestationer har 
Stadsmiljöavtalen förlängts. Sats-
ningen på stadsmiljöavtal uppgår 
för 2018 till 1 miljard kronor och 
ingår i den ekonomiska ramen 
för den nationella transportinfra-
strukturplanen för 2018–2029. 

Klimatklivet 
Kommuner, företag, organisatio-
ner med flera kan ansöka om stöd 

för åtgärder som minskar klimat-
påverkan. Ett flertal av åtgärder-
na bidrar till en hållbar stads-
utveckling. Fram till slutet av 
september 2018 har stöd beviljats 
till över 20 000 laddpunkter för 
elfordon som medför minskade 
utsläpp av växthusgaser, luftföro-
rening och buller. Andra exempel 
är stöd till utbyggnad av fjärrvär-
menät, informationsinsatser för 
bland annat hållbar arbetspend-
ling och energieffektivisering i 
flerbostadshus. 

 
Sverige har en lång tradition av att 
bygga i trä och en fortsatt utveck-
ling av träbyggandet har stor be-
tydelse för flera politiska mål och 
samhällsutmaningar. Den tekniska 
utvecklingen har skapat förutsätt-
ningar för en ökad användning 
av trä, särskilt inom bostadsbyg-
gandet, och det finns potential 
för en utveckling och tillväxt av 
det industriella träbyggandet. Ett 
ökat industriellt träbyggande av 
hållbart producerad skogsråvara 
bör främjas för att öka klimatnyt-
tan, bostadsbyggandet, export och 
sysselsättning i hela landet. Ett 
flertal åtgärder har därför vidtagits 
för att utveckla svenskt industriellt 
träbyggande och främja ett mer 
hållbart byggande.
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Ämne: SV: tid till pres KS ‐ landskapsbilden/a‐policy 
 
Tack! 
 
En av dem är bara en bild, samma som är i kortversionen. 
 

1. Jag saknar Regeringens proposition 2017/18:110 Politik för gestaltad livsmiljö 

Den kanske är omfattande, då är det bra om vi kan få en länk via epost som jag registrerar? 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Annette Eklund 
Registrator 
TEL 0581‐810 86 
 
 

 
 
Lindesbergs kommun, 711 80 Lindesberg 
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BESÖK Stentäppsgatan 5 
TEL VX 0581‐810 00 
 
lindesberg.se 
 

Från: Sara Hallström <sara.hallstrom@sb‐bergslagen.se>  
Skickat: den 6 oktober 2020 16:36 
Till: Kommun <Kommun@lindesberg.se> 
Kopia: Ebba Jansson <ebba.jansson@lindesberg.se>; Irja Gustafsson <irja.gustafsson@lindesberg.se> 
Ämne: SV: tid till pres KS ‐ landskapsbilden/a‐policy 
 
Här är bilagorna! 

 
Vänlig hälsning  
__________________________ 
Sara Hallström 

Stadsarkitekt  
Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg 
0581‐817 75 (tel.tid  tisd. 14‐16, onsd. 10‐12) 
sara.hallstrom@sb‐bergslagen.se   

 
 
 
 

Från: Kommun  
Skickat: den 6 oktober 2020 16:16 
Till: Sara Hallström <sara.hallstrom@sb‐bergslagen.se> 
Kopia: Ebba Jansson <ebba.jansson@lindesberg.se>; Irja Gustafsson <irja.gustafsson@lindesberg.se> 
Ämne: SV: tid till pres KS ‐ landskapsbilden/a‐policy 
 
Tack! 
 
Den är registrerad. 
 
Har du bilagorna som du hänvisar till också? 
 
Med vänlig hälsning 
 
Annette Eklund 
Registrator 
TEL 0581‐810 86 
 
 

 
 
Lindesbergs kommun, 711 80 Lindesberg 
BESÖK Stentäppsgatan 5 
TEL VX 0581‐810 00 
 
lindesberg.se 
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Från: Sara Hallström <sara.hallstrom@sb‐bergslagen.se>  
Skickat: den 6 oktober 2020 14:33 
Till: Kommun <Kommun@lindesberg.se> 
Kopia: Ebba Jansson <ebba.jansson@lindesberg.se>; Irja Gustafsson <irja.gustafsson@lindesberg.se> 
Ämne: SV: tid till pres KS ‐ landskapsbilden/a‐policy 
 
Hej,  
 
Här kommer en ifylld tjänsteskrivelse.  
 
Eftersom Ebba är med på denna sändlista meddelar jag att jag kan komma redan imorgon, annars 14/10 eller 21/10. 
Jag antar att det är tjänsteskrivelsen som gås igenom då? 
 
Ser fram emot att träffa och informera kommunstyrelsen i oktober. 
 

 
Vänlig hälsning  
__________________________ 
Sara Hallström 

Stadsarkitekt  
Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg 
0581‐817 75 (tel.tid  tisd. 14‐16, onsd. 10‐12) 
sara.hallstrom@sb‐bergslagen.se   

 
 
 
 
 
 

Från: Kommun  
Skickat: den 7 september 2020 07:56 
Till: Sara Hallström <sara.hallstrom@sb‐bergslagen.se> 
Kopia: Ebba Jansson <ebba.jansson@lindesberg.se>; Irja Gustafsson <irja.gustafsson@lindesberg.se> 
Ämne: SV: tid till pres KS ‐ landskapsbilden/a‐policy 
 
Hej! 
 
Enligt kommunstyrelsens ordförande Irja Gustafsson kommer detta ärende inte tas upp på kommunstyrelsens 
sammanträde i september. 
 
För att kunna bereda ditt ärende behöver du skicka in en tjänsteskrivelse där du skriver enligt instruktionerna i den 
mallen, bifogar mallen. 
 
När du har skrivit tjänsteskrivelsen anmäler du till vilken beredning du önskar komma, varje onsdag kl 13, du kan 
delta fysiskt eller digitalt via Teams. Du anmäler dig till kommunsekreterare Ebba Jansson 
ebba.jansson@lindesberg.se  
 
Med vänlig hälsning 
 
Annette Eklund 
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Registrator 
TEL 0581‐810 86 
 
 

 
 
Lindesbergs kommun, 711 80 Lindesberg 
BESÖK Stentäppsgatan 5 
TEL VX 0581‐810 00 
 
lindesberg.se 
 

Från: Sara Hallström  
Skickat: den 4 september 2020 08:30 
Till: Ebba Jansson <ebba.jansson@lindesberg.se>; Kommun <Kommun@lindesberg.se> 
Ämne: tid till pres KS ‐ landskapsbilden/a‐policy 
 
Hej, 
 
Vill bara betona att till KS behöver jag, som ni kanske nu själva förstår, minst en halvtimme för denna information 
  Handlar om att de ska kunna få möjligheten att vara lite aktiva under tillfället – ha åsikter om landskapsbilden 
etc. 
 

 
Vänlig hälsning  
__________________________ 
Sara Hallström 

Stadsarkitekt  
Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg 
0581‐817 75 (tel.tid  tisd. 14‐16, onsd. 10‐12) 
sara.hallstrom@sb‐bergslagen.se   
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2020-12-01  KS 2020/7 

 Arbetsmarknadsenheten 
Zila Conejeros 
 0581-816 50 
zila.conejeros@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen 
 

Uppsiktsplikt Arbetsmarknadsenheten 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

April 2020 startade coachingteamet, ett samordningsförbundsfinansierat 
projekt, som ska möta upp målgruppen med oklar arbetsförmåga. Detta frigör 
resurser från arbetsmarknadsenheten att fokusera på individer med minst 
25% arbetsförmåga. 

I början på året övertog vi ansvaret för kommunens bilpool och i november 
startade Städlaget – två verksamheter som har potential och kapacitet att växa 
och fånga upp fler personer som är i behov av en anpassad anställning i 
kommunal verksamhet. 

Under 2021 kommer vi arbeta med att ta fram ett metodrum för att snabbare 
identifiera förutsättningar och behov hos individer som kommer till våra 
verksamheter. Ett annat område att fortsätta fokusera på är samverkan med 
externa och interna aktörer både lokalt och regionalt, i syfte att nå resultat för 
målgrupperna som står längst ifrån arbetsmarknaden. 

Kompetenshöjande insatser för medarbetarna i form av metodutbildningar, 
komplettering av befintliga personella kompetenser samt fortbildning är en 
förutsättning för att vi ska kunna möta upp behovet hos målgrupperna. Ex på 
detta är utbildning inom Supported Employment, MI samt utbildningsinsats 
från arbetsterapeut och läkare. 

Konsekvenser 

Trots pandemin, har mer än 40% av våra ärenden på arbetsmarknadsenheten 
avslutats med orsak arbete eller studier. Mycket tack vare anställningar med 
stöd i kommunal regi, i en tid där privata näringslivet haft svårt att rekrytera 
och växa. Resursjobben har bidraget till resultatet och varit direkt avgörande 
för många som fått stå tillbaka på reguljära arbetsmarknaden under 2020. 

Framöver ser vi fortsatt behov av ökade stödinsatser, under längre tid, för att 
möta upp målgruppen som är i behov av vårt stöd. Vägen till självförsörjning 
har blivit längre då fler är arbetssökande och kan ta de reguljära jobb som 
finns på arbetsmarknaden. 

Verkamheten behöver fokusera på ännu mer individuella lösningar för 
enskilda personer. Vi behöver fortsätta arbetet med resursjobben och utreda 
möjlighet till kompletterande anställningsmöjligheter för de deltagare där 
resursjobb inte är rätt insats – breddad rekrytering. 
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Magnus Sjöberg Zila Conejeros 
Förvaltningschef Handläggare 

För kännedom: 

Socialförvaltningen, ekonomiskt bistånd 
Tillväxtförvaltningen, arbetsmarknadsenheten 
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2020-11-25  KS 2019/256 

 Arbetsmarknadsenheten 
Zila Conejeros 
 0581-816 50 
zila.conejeros@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen 
 

Redovisning Resursjobb 2020 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

 Finansiering av resursjobb sker med 2 000 000 kronor per år 2021 och 
2022 från kommunstyrelsens avsatta medel för projekt. 

 En utvärdering ska ske i januari 2022  för att kunna beredas i 
budgetprocessen inför budget år 2023.  

 Kommunstyrelsens beslut KS §214/19 punkt 2 samt punkt 7 upphör 
att gälla. 

Ärendebeskrivning 

Resursjobb innebär en anställning inom ramen för BEA-avtalet, där ett 
anställningsstöd beviljas från Arbetsförmedlingen. Resursjobb innebär 1-2 års 
anställning där arbete och kompetenshöjande insatser varvas/löper parallellt 
och där syftet är att individen ska ut till egenförsörjning (arbete eller studier) 
efter resursjobbet. Arbetsmarknadsenheten har uppdraget att planera, 
genomföra och administrera Resursjobben. Under 2020 har 
arbetsmarknadsenheten förfogat över 1 miljon kronor riktade till insatsen och 
för 2021 är 2 miljoner kronor avsatta för samma ändamål.  

November 2020 har arbetsmarknadsenheten 23 (12 kvinnor och 11 män) 
anställningar pågående inom ramen för resursjobben. Cirka 600 000 kronor 
av beviljade medel har förbrukats och ytterligare cirka 250 000 kronor 
beräknas förbrukas innan årets slut.  

Rekryteringsprocessen börjar med att försörjningsstöd och 
Arbetsförmedlingen plockar ut deltagare som bedöms vara i behov av ett 
resursjobb. Därefter kallas ett antal deltagare till rekryteringsträff och får 
information om upplägg och syfte. Vi matchar varje individ med en ledig 
placering och upprättar individuella planeringar.  

De anställda omfattas av BEA-avtalet och alla har ett anställningsstöd beviljat 
från Arbetsförmedlingen. De anställningsstöd vi har nyttjat är Extratjänst, 
Nystartsjobb, Offentligt skyddad anställning, Lönebidrag för utveckling samt 
lönebidrag för anställning.  

Utvärderingsenkät är framtagen för deltagarna och vi har fått in några få svar, 
fler kommer besvara dessa allteftersom konceptet fortlöper. 

Konsekvenser 

Balansgången mellan kvalitet och kvantitet är svårt. Resursjobb är inte rätt 
koncept för alla och individens egna önskemål om utveckling och engagemang 
för att uppnå ett större mål i slutändan är centralt i konceptet.  
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Pandemin har försvårat flera placeringar, främst inom vård och omsorg. Vi 
har inte kunnat tillsätta de platser som varit tilltänkta i o m att 
arbetsplatserna inte kunnat ta emot på ett bra sätt.  

Troligen behöver resursjobbet erbjudas längre än ett år för att fler ska komma 
vidare till utbildning eller reguljära arbetsmarknaden. Detta då den tilltänkta 
startsträckan förlängts pga pandemin. Budget för 2021 beräknas förbrukas i 
sin helhet. 

Ett behov som tydliggjorts är fler investeringar för att möta upp målgruppen 
som inte är aktuella för ett resursjobb, där bedömningen är att 1-2 år inte är 
tillräckligt för att rusta individen för den reguljära arbetsmarknaden. Breddad 
rekrytering kan vara ett koncept att utforska för att fler ska ha en anställning i 
kommunal regi som är stadigvarande. 

Magnus Sjöberg Zila Conejeros 
Förvaltningschef Handläggare 

För kännedom: 

Socialförvaltningen – ekonomiskt bistånd 
Arbetsmarknadsenheten  

Bilagor: 

Redovisning Resursjobb 15 december 



Redovisning 
Resursjobb

KS 2019/256-10



Hur har det gått 2020?
• Rekryteringsprocessen
• Svårigheter i rekrytering/prioritering
• Kompetensutvecklingsplaner
• Målgruppens behov/ insatsen vid rätt tillfälle för individens 

behov
• Enkät, endast 6 genomförda men flera på gång nu – vi hade 

sen start!
• 3 stycken ägnar ca 50% åt kompetenshöjande insatser. 
• 3 av 6 har arbetat förut. 4 av 6 är anslutna till A-kassa. Två löneformer 

är inte a-kassegrundande. 
• Studier är huvudsakligen sfi, grundvux, körkort och städutbildning. 

Vårdsamtal kommer till våren.
• Studiebesök, praktik kan utvecklas – dvs yrkesorienterande inslag



Redovisning i siffror tom 27 november

Antal anställa Resursjobb 23

Varav kvinnor 12

Varav män 11

Typ av anställningsstöd

Extratjänst 12

Nystartsjobb 6

OSA 2

Lönebidrag för utveckling 2

Lönebidrag för anställning 1



Ekonomi
• Investerat tom sista oktober – 589058 kr av beviljade medel 

för 2020
• Bidrag från anställningsstöden släpar 2-3 månader men hittills 

har vi fått 1 290 692 kronor
• Besparing på försörjningsstödet motsvarar 509 200 kr tom 

dec 2020
• Ytterligare 3 personer har fått anställning men ännu inte 

hunnit få sin första lön – därav ingen besparing för 2020
• Av 23 anställda, har 20 personer haft försörjningsstöd.
• Endast 3 personer är fortsatt aktuella på försörjningsstöd, 

övriga är avslutade
• Tillsammans har dessa individer betalat in cirka 1 000 000 kr i 

skatt vid årsskiftet 



Resursjobb 2021

• Pandemin försvårar en del placeringar
• Pandemin försvårar anställning på reguljära 

arbetsmarknaden
• Troligen förlängs några fler än tilltänkt då 

startsträckan förlängts
• Budget för 2021 beräknas investeras i sin helhet
• Ett behov som tydliggjorts är investeringar för att möta 

upp målgruppen som inte klarar ett resursjobb
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2020-12-04  KS 2020/219 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen 
 

Utredning av Ölsjöbadet i Ramsberg med andledning av brand 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Kenneth Persson och Monica Iwarsson Lindh från 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen presenterar en nulägesbild med 
anledning av branden vid Ölsjöbadet i Ramsberg den 23 september 2020.  

 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 
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Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen 
 

Socialförvaltningens budgetunderskott december 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

På kommunstyrelsens sammanträde i november 2020 fick socialförvaltningen 
i uppdrag att presentera deras budgetunderskott och hur de arbetar med det 
på kommunstyrelsen i december 2020.  

Madde Gustavsson    
Socialchef  

För kännedom: 

Socialförvaltningen  

Bilagor: 

Presentation Socialförvaltningens budgetunderskott 



Socialnämnden

KS 2020/73-44



Utfall 31/10

Netto Budget Avvikelse Prognos

netto

Förvaltningsledning o adm 22,9 23,7 0,8 0,5

Funktionsstöd 155,3 118,5 1,5 0,7

Individ- o familj 84,7 73,6 -11,1 -14,0

Vård och Omsorg 242,3 234,7 -7,6 -8,3

Totalt 505,2 450,5 -16,4 -21,1
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Utfall Budget V.758, HVB barn



Individ och familj
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Vård och omsorg 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 -788 -387 -1 333 -730 -452 -1 101 -808 184 -772 -1 645

2019 -1 522 -850 -441 -1 304 -527 -275 167 -499 591 1 067 -104 -604
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Vård och omsorg 
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Vård och omsorg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 105 -165 -376 -147 -99 -134 79 -174 -284 -261

2019 -58 197 -35 99 106 49 -204 116 -64 -120 -121 -37

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

Korttids
Avvikelse per månad

2020 2019



Covid-19
• Två ansökningsomgångar 
• Augusti 

6,4 Mnkr ansökt 
4,7 Mnkr intäktsfört
5,9 Mnkr beviljat (91,4 %) 

• November 
• 1,8 Mnkr ansökt 
• Beslut februari 2021

Återrapportering sker i mars. 



Besparingar 2020

• Björkstugan 

• Ensamkommande barn 

• 3,5 Mnkr med helårseffekt 



Åtgärder budget i balans

• Augusti 

• Förslag till beslut antas

• Försörjningsstöd samt placeringar 

• Vakant verksamhetschefstjänst 
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2021-01-19  KS 2019/303 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen 
 

Representation i regionala rådet om totalförsvar till uppbyggnad 

av krisberedskap 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande, Bengt Storbacka (S) 
och kommundirektör Henrik Arenvang till ordinarie representanter i 
regionala rådet om totalförsvar till uppbyggnad av krisberedskap. 

Ärendebeskrivning 

Irja Gustavsson (S) avgick som kommunstyrelsens ordförande 2020-12-31. 
Bengt Storbacka (S) efterträder henne som ny ordförande för 
kommunstyrelsen från och med 2021-01-01.  

 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För kännedom: 

Länsstyrelsen Örebro län 
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 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 

kvartal 3 2020 

Förslag till beslut 

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 2020 överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). 

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera 
detta till IVO. 

Kommunerna rapporterar kvartalsvis. 

Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut 
ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift 
hos förvaltningsrätten. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 

Socialnämnden 

Bilagor: 

Redovisning Ej verkställda beslut 
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 Sammanträdesdatum:  

Socialnämnden  2020-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §115/20   Dnr: SN 2020/126 

 

Ej verkställda beslut kvartal 3 2020 
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att  

Sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 3 år 
2020 delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS).  

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska 
kommunerna rapportera detta till IVO. Kommunerna 
rapporterar kvartalsvis. Om IVO bedömer att den enskilde har 
fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan 
myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos 
förvaltningsrätten. 

 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

Att sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 3 
år 2020 delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

_____ 

 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

 
 

KS 2021/10-1



Ej verkställda beslut - Kvartal 3 2020 (Socialnämnd) 
Område Ej verkställda beslut Män 

Q3 
Kvinnor 
Q3 

Antal 
Q3 

Antal 
Q2 

Antal 
Q1 

Antal 
Q4 
2019 

Antal 
Q3 
2019 

Kommentar 

Funktionsstö
d  

Avlösare (LSS)  2 1 3 0 0 0 0  

Bostad med särskild 
service (LSS)  

2 3 5 6 2 0 1  

Daglig verksamhet 
(LSS)  

0 0 0 0 0 1 2  

Dagverksamhet (SoL)  0 0 0 0 0 0 0  

Kontaktperson (LSS)  2 2 4 7 5 6 10  

Ledsagare (LSS)  0 1 1 1 0 0 0  

Stödfamilj (LSS)  1 1 2 2 1 1 1  

Återrapporterade 
ärenden, som blivit 
inrapporterade även 
föregående kvartal  

4 5 9 6 5 4 4  

Beslut 
verkställda/avslutade 
inom kvartalet  

3 3 6 5 3 3 10  

Korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år 
(LSS)  

0 0 0 0 0 0 0  

Korttidsboende (LSS)  2 0 2 3 1 0 0  

Bostad med särskild 
service barn och 
ungdom (LSS)  

1 0 1      

Individ och 
familjeomsor
g  

Boendestöd  0 0 0 3 0 0 0  

Ekonomiskt bistånd  1 1 2 2 4 2 1  

Familjehemsplaceringa
r  

0 0 0 0 0 0 0  

Kontaktfamilj  0 1 1 0 0 0 0  

Kontaktperson  0 1 1 0 1 0 0  

Kontaktperson 
psykiatri  

0 0 0 0 0 0 0  

Övriga insatser  0 1 1 0 0 1 0  

Återrapporterade 
ärenden, som blivit 
inrapporterade även 
föregående kvartal  

0 0 0 0 0 0 0  

Beslut 
verkställda/avslutade 
inom kvartalet  

0 1 1 2 1 0 2  

Avslutade utan 
verkställighet  

1 2 3 1 0 1 1  

Vård och 
omsorg  

Dagverksamhet  0 0 0 0 0 0 0  

Gruppboende  2 2 4 1 4 3 2  

Korttidsboende  0 0 0 0 0 0 0  

Vårdboende  3 10 13 18 4 5 3  

Återrapporterade 
ärenden, som blivit 

2 7 9 4 1 0 0  



Område Ej verkställda beslut Män 
Q3 

Kvinnor 
Q3 

Antal 
Q3 

Antal 
Q2 

Antal 
Q1 

Antal 
Q4 
2019 

Antal 
Q3 
2019 

Kommentar 

inrapporterade även 
föregående kvartal  

Beslut 
verkställda/avslutade 
inom kvartalet  

3 3 6 5 8 5 1  

Hemtjänst  0 0 0 0 0 0 0  

Trygghetslarm  0 0 0 0 1 0 0  

Växelvård  3 1 4 5 4 1 0  
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