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I Skåne är platsen, människan och människans behov utgångspunkten för hur 
livsmiljöerna utformas. Med perspektivet gestaltad livsmiljö skapar Region 
Skåne en helhetssyn på utformandet av livsmiljön i vilken arkitektur, form och 
design ses som ett sammanhållet område. Med stöd i strategin för gestaltad 
livsmiljö agerar Region Skåne förebildligt. 
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• att Region Skåne har en hög ambitionsnivå när det 
gäller långsiktiga investeringar där arkitektur, form 
och design verkar hälsofrämjande och skapar 
mervärde för individen och för Skåne.

• att Region Skåne verkar utifrån visionen för 
gestaltad livsmiljö. Detta ger större långsiktiga 
effekter av investerade resurser samt tydliggör 
Region Skånes identitet och roll inom området. 

• att Region Skåne verkar för att Skånes attraktivitet för 
invånare, verksamma och besökare ökar genom att i större 
utsträckning lyfta in arkitektur, form och design inom olika 
processer som stads-och produktutveckling. 

• att Region Skåne i sin roll som samverkansaktör verkar för 
att arkitektur-, form- och designföretag ger ekonomisk 
tillväxt samt bidrar till ökad innovationskraft och fler 
arbetstillfällen.

• att arkitektur, form och design har en central roll i 
förverkligandet av Regional utvecklingsstrategi - Det öppna 
Skåne 2030.

Med Region Skånes strategi för 
gestaltad livsmiljö vill följande 
uppnås: 
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Genom att agera förebildligt som offentlig 
aktör kan Region Skåne skapa legitimitet, 
relevans, flytta positioner, samla aktörer 
och driva ett strategiskt utvecklingsarbete 
inom ramen för gestaltad livsmiljö. Region 
Skåne har formulerat fyra strategiska 
insatsområden för att nå visionen:

• Gestaltad livsmiljö ska genomsyra 
Region Skånes verksamheter

• Öka kunskapen om gestaltad livsmiljö 
och dess betydelse för 
samhällsutvecklingen

• Öka samverkan med offentlig sektor, 
näringsliv, idéburen sektor samt 
akademi

• Öka möjligheterna att genomföra och 
finansiera insatser som utvecklar 
området gestaltad livsmiljö
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Region Skånes arbete med

Region Skånes forum för gestaltad livsmiljö

Regionplan för Skåne 2022-2040

Form/Design Center Regional Nod för arbetet med gestaltad livsmiljö

Regionfastigheter – utvecklingsplaner för sjukhusområden

Samverkan Lunds Tekniska Högskola – delfinansieringen av lektorat

Gestaltad livsmiljö genom arkitektur och pedagogik


