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Yttrande over betankandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljo—
en ny politik for arkitektur, form och design

Kulturradet har givits tillfalle att yttra sig ayseende ovan rubricerade remiss

och far darfor larrina fOljande synpunkter.

Sammanfattande kommentarer
Kulturradet staller sig positiv till utredningens aysikt att lata de foreslagna
nya nationella mAlen for arkitektur, form och design styra statens insatser pfi
flera andra berorda politikomraden an kulturens.

Forslaget till en ny politik fOr arkitektur, form och design ayser omrAden
som beror flera olika departement och Kulturradet anser att det ar
nOdvandigt att den nya politiken ocksa far sin finansiering utanfOr
kulturbudgetens ram.

Kulturradet aystyrker fOrslaget om att inratta en ny myndighet. Var
bedOmning ar att den nya politiken kan genomfOras genom nya eller
fcirtydligade uppdrag till befintliga myndigheter och bolag. Vidare saknar vi
en konsekvensanalys av den fOreslagna nedlaggningen av Statens centrum
fOr arkitektur och design (ArkDes).

Kulturradet har i sitt tidigare remissvar pa promemorian Inordnande av
Statens centrum for arkitektur och design i Moderna Museet stallt sig
positiv till de organisatoriska fardelar som det fOrslaget skulle innebara. Vi
bedomde emellertid att ett beslut om sammanslagning borde avvakta Ny
museipolitik samt Gestaltad livsmiljd. Mot bakgrund av de resonemang som
fors i utredningen Ny museipolitik samt Gestaltad livsmiljo kring delta
bed8mer Kulturtidet att ArkDes och Moderna Museet b8r kunna bilda en ny
"museikoncern" dar bada verksamheterna behaller sin status som egna
institutioner i en gemensam myndighet.

Utredningen har sitt fokus pA arkitektur och design och Kulturradet bedomer
att det firms en risk att form, konsthantverk och slojd blir sekundara fragor
genom de forslag och bedomningar som lamnas.
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Vidare anser inte KulturrAdet att nya konst- eller kulturomeaden kan laggas
in i kultursamverkansmodellen utan medfoljande finansiering.

Bedomningar och forslag
Kulturradets synpunkter ph enskilda forslag och bedomningar utgar fran den
ordning och kapitel som kerfinns i utredningens betankande. KulturrAdet
aystar fran att lamna synpunkter ph nAgra av de forslag och bedamningar
som ligger utanfOr myndighetens expert- eller politikornrade. Dessa narnns
inte nedan.

6.4 Forslag till nya nationella mil for arkitektur-, form- och
designpolitiken
Forslag: Nuvarande nationella mal for arkitektur- , form- och designpolitiken fOreslas upphora att

galla och ersattas av fOljande mal for omradet. MAlen ska utgA fran perspektivet gestaltad livsmiljo.

Det Overgripande mAlet med den nationella politiken for arkitektur, form och design ar att omrddets

inflytande ska starkas och armed bidra till formandet av en larigsiktigt hallbar och val gestaltad

livsmiljo.

Den statliga politiken for arkitektur, form och design ska aktivt framja:
— en helhetssyn praglad av kvalitet, samverkan och dialog i formandet av en attraktiv gestaltad

livsmiljo,
— ett inkluderande och demolcratiskt samhalle med tillgang till goda livsmiljoer, saval enskilda som

gemensamma,
— ett fOrebildligt agerande frandet offentliga, i alla dess roller, for en starkt kvalitet i den gestaltade

livsmiljon och
— en bred och tvarsektoriell kunskapsutveckling Morn utbildning samt for utovare och aktorer Mom

omradet gestaltad livsmiljo.

BedOmning: Ber8rda statliga myndigheter ska ansvara fOr att malen anvands i arbetet Mom

arkitektur, form och design och Mom berorda politikomraden. Myndigheterna bOr stodja

anvandningen av malen hos andra aktorer i samhallet.

KulturrAdet ser positivt ph utredningens overgripande mal om att starka
omradet arkitektur, form och design. Vi ser aven positivt pa att utredningen
placerar arkitektur, form och design i skarningspunkten mellan olika
politikomraden.

Kulturradet bedomer att malen är framatsyftande aven om de dr relativt
allmant hallna. Det forsta mAlet skulle aven kunna inbegripa bevarandet av
den befintliga livsmiljon for att sakerstalla att millet samspelar med
kulturarvet.
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Kulturradet kan konstatera att det tidigare nationella malet Svensk
arkitektur, formgivning och design ska utvecklas i ett fruktbart
internationellt samarbete tagits bort utan att nagot nytt mal med
internationell pragel lagts till. Aven om det intemationella perspektivet
aterfinns i de kulturpolitiska malen finns det en risk att det viktiga
internationella arbetet som bedrivs inom arkitektur, form och design och
konsthantverk inte kommer att prioriteras i den nya politiken.

7.3 Forslag till ombildning av Arkdes till Myndigheten for Gestaltad
livsmiljo
Forslag: Utredningen fdreslar att Statens centrum Rir arkitektur och design (ArkDes) ombildas till
Myndigheten for Gestaltad livsmiljo. Namnet ska ses som ett arbetsnamn och kan slutligt bestammas

senare.

— F8rslaget innebar att samlingarna ska overforas till ett statligt finansierat museum med bra

forutsattningar for att klara saval yard som visning av samlingarna.
— Utstallningsverksamheten i dess nuvarande form ska inte inga i den nya myndigheten.

Myndigheten for Gestaltad livsmiljo ska dock ha mojlighet att gora utstallningar utifran perspektivet

och att aven producera och delta i produktioner av utstallningar pa andra platser, foretradesvis Mom

de regionala strukturer som myndigheten samverkar med. Behovet av lokaler bor ses over.
— Motesplatsen for omradets aktorer i bred bemarkelse och for allmanheten ar central i den nya

myndigheten.
— Det pedagogiska uppdraget, bibliotek och forskning ska omfattas av och utvecklas i den nya

myndighetens verksamhet.
— Myndigheten ska i sitt uppdrag falja upp statens arbete och forebildlighet genom samverkan med

andra myndigheter.
— Myndigheten ska administrera ett nytt anslag for utveckling av omradet (se farslag i kap. 8).

Bedomning: Ett ombildande av ArkDes till Myndigheten for Gestaltad livsmiljo behover forberedas.

Myndighetens organisation och verksamhet bar ses over och forslag till en ny instruktion och

regleringsbrev tas fram. Samlingarnas langsiktiga hemvist ska definieras. Forberedelserna km goras

av en tilltankt myndighetschef eller av Regeringskansliet. Myndigheten for Gestaltad livsmiljo ska

med utgangspunkt i ett helhetsperspektiv ansvara och verka for genomfarande och uppfaljning av

den statliga politiken for arkitektur, form och design. Den ombildade myndigheten bor kunna starta

den 1 januari 2017.

Kulturradet saknar en konsekvensanalys av avvecklandet av ArkDes och
efterlyser en mer ingaende redovisning av utredningens bedomning av
fcirutsattningarna fOr att utveckla verksamheten vid befmtliga myndigheter
pa omradet.
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Kulturradet aystyrker ferslaget om ombildning av ArkDes till en ny
myndighet. Vi anser att ArkDes uppdrag bor justeras i enlighet med
intentionerna med den nya politiken for omradet. Samlingarna och
forvaltningen av dessa bor aven fortsattningsvis finnas kvar som ett uppdrag
for ArkDes. Att som utredningen foresrar lata flagon annan institution ta
hand om de omfattande samlingarna motverkar syftet med den nya politiken
for arkitektur, form och design. Aven ArkDes uppdrag som en central
utstallande institution bor enligt Kulturradet kvarsta. Det utredningen lyfter
som den ffireslagna nya myndighetens uppdrag aft arbeta med det
pedagogiska uppdraget, bibliotek och forskning bygger i allt vasentligt pa
tillgang till utstallningar, litteratur och samlingar. ArkDes publika
verksamhet som aven innefattar ett stort fokus pa barn och unga riskerar att
ga forlorad om utstallningsverksamheten reduceras pa det satt som
utredningen foreslar. Data yore beklagligt eftersom Kulturradet anser att
den publika verksamheten ar mycket viktig, bade ur ett demokratiskt och ur
eft tillganglighetsperspektiv.

For aft tillgangliggora verksamheten for en allmanhet i hela landet ar det
viktigt aft samverkan sker med regionala och kommunala aktorer.
Bildmuseet, i Umea, Rohsska museet i G8teborg och Form Design Center i
Malmo kan fungera som centrals parter i det nationella uppdraget.

Omradet form, design och konsthantverk far en mindre betydande roll i
utredningens fcirslag. Kulturradet anser att det ar beklagligt och skulle garna
se att regeringen identifierar vilken eller vilka institutioner som har bast
farutsattningar aft axla ett nationellt utstallningsuppdrag inom form, design
och konsthantverk saint att ansvarsfordelningen fortydligas. Mot bakgrund
av resonemanget ovan, att forskning och pedagogik inom omradet, har battre
forutsattningar dar det finns samlingar, behover ett sadant uppdrag inte
nodvandigtvis ligga hos ArkDes.

I utredningen saknas en genomlysning av Statens konstrads roll i den nya
politiken for arkitektur, form och design. Kulturradet anser aft Statens
konstrad bor finnas med som en samverkanspart for att kunna starka den
nya politiken for omradet gestaltad livsmiljo.

Kulturradet har i sitt tidigare remissvar pa promemorian Inordnande av
Statens centrum for arkitektur och design i Moderna Museet stallt sig
positiv till de organisatoriska fordelar som forslaget innebar. Vi bedomde
emellertid att ett beslut om sammanslagning borde avvakta utredningarna
Ny museipolitik samt Gestaltad livsmiljo. Vi kan nu konstatera att
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utredningarna endast kort beror en sadan losning vilket vi anser olyckligt.
Kulturradet kan idag konstatera att positiva samarbeten har utvecklats
mellan ArkDes och. Moderna Museet vilket indikerar att det kan finnas
organisatoriska fOrdelar med en sammanslagning. Mot bakgrund av de
resonemang som fOrs i utredningen Ny museipolitik samt Gestaltad livsmiljo
kring detta bedomer Kulturradet att ArkDes och Moderna Museet b5r kunna
bilda en ny "museikoncern" dar bada verksamheterna behaller sin status
som egna institutioner i en gemensam myndighet.

8.5.3. Helhetssyn pa offentliga miljoer
Bedomning: Staten ska ha langsiktiga fdrutsattningar for att utveckla goda exempel pa gestaltningen

av gemensamma livsmiljoer. Det perspektiv som utredningen lyfter fram bor ges utrymme att

paverka inriktning och utformningen av verksamheten.

Kulturradet delar bedomningen.

8.5.4 En fond for stud till utvecklingsinsatser inom arkitektur, form och
design
Forslag: I syfte att langsiktigt framja en vital utveckling av omradet arkitektur, form och design i

hela landet och fOr att ge stolid till exportfi-amjande insatser bor staten utreda mojligheterna till att en

fond byggs upp. Myndigheten for Gestaltad livsmilja dr en lamplig administrator av ett nytt anslag

for sarskilda utvecklingsinsatser inom gestaltad livsmiljo.

Kulturradet ser positivt pa fOrslaget men aystyrker fcirslaget om att inratta en
ny myndighet och ser att uppdraget skulle kunna ligga hos en befintlig
myndighet. Kulturradet staller sig tveksam till om forslagets
fmansieringsmodell kan overforas fran Danmark till Sverige, men
valkomnar initiativet och att fragan utreds narmare.

8.5.6 Erfarenheterna fran Delegationen for hallbara stader ska tas
tillvara
Bedomning: Delegationen fcir hallbara stader (M 2011:01) har lagt en viktig grund for det

langsiktiga arbetet med hallbar utveckling och hallbar stadsutveckling. Erfarenheterna fran

delegationens arbete ska tas tillvara i Myndigheten for Gestaltad livsmiljos arbete for hallbar

samhallsutveckling.

Kulturradet ser positivt pa utredningens ambition att to till vara pa
erfarenheter och lardomar fran regeringsuppdraget Delegationen far
hdllbara stader. Kulturradet aystyrker forslaget om att inratta en ny
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myndighet och bedomer att uppdraget forslagsvis kan utfOras av
ovanstfiende delegation tillsammans med Boverket.

8.5.8 Storre satsningar pa gron innovation och miljoteknik
Bedomning: Grona innovationer och miljotelcnik bor ta en stone plats i en ny politik for arkitektur,

form och design och omradet ska uppfattas som innovations- och naringslivsframjande. Vinnova kan

tillsammans med Myndigheten for Gestaltad livsmiljo vara lamplig for detta.

Kulturradet delar bedomningen. Framjande av synergier mellan omradet och
innovation samt naringsliv kan med fordel bekostas av andra politikomrAden
genom att ge uppdrag till befintliga myndigheter. Kulturradet aystyrker
forslaget om att inratta en ny myndighet och bedomer att uppdraget kan
lamnas till en befintlig myndighet.

8.5.9 Statliga myndigheters ansvar aft ta fram sarskilda program for
arkitektur, form och design
Forslag: Vissa statliga myndigheter ska ha ett sarskilt ansvar att verka fOr kvalitet inom arkitektur,

form och design och ska ta fram sarskilda program fOr omrAdet. Myndigheten for Gestaltad livsmiljo

och Statens fastighetsverk ska fa i uppdrag att ge vagledning och stod till utveckling av arkitektur- ,

form- och designprogram i statliga myndigheter.

Bedomning: I detta arbete bor Myndigheten for. Gestaltad livsmiljo och Statens fastighetsverk

samrAda med berorda myndigheter.

Kulturradet ser positivt pa forslaget om ett okat statligt fokus pa kvalitet
inom arkitektur, form och design och till framtagandet av sarskilda program
fcir detta. I forlangningen ger det en okad status for omradet. Kulturradet
aystyrker fcirslaget om att inratta en ny myndighet men anser att Statens
fastighetsverk liksom Statens konstrad har en viktig roll att fylla nar det
galler statens fOrebildlighet.

8.5.10 Kommuner och regioner ska stimuleras att ta fram program for
arkitektur, form och design
Forslag: Myndigheten fOr Gestaltad livsmiljo, Riksantikvarieambetet, Statens konstrAd och Boverket

ska fa i uppdrag att utarbeta vagledning och i ovrigt ge stod till utveckling av kommunala program

fOr arkitektur, form och design.

Bed6mning: I detta arbete bor Myndigheten for Gestaltad livsmiljo och Boverket samrAda framst

med SKL och kommunerna samtidigt som berorda statliga myndigheter informeras.

KulturrAdet ser positivt pA forslaget att ge Riksantikvariethnbetet, Statens
konstrad och Boverket i uppdrag att utarbeta vagledning och ge stod till
kommunernas och landstingens arbete med arkitektur, form och design men
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aystyrker forslaget om inrattande av en ny myndighet. Det ar aven positivt
att involvera forskningsradet Formas som arbetar med forskning inom
omradena miljo, areella naringar och samhallsbyggande samt Vinnova som
har kompetens och erfarenhet av innovation och hallbar tillvaxt.

8.5.11 Arkitektur, form och design i de regionala kulturplanerna och
kultursamverkansmodellen.
Bedomning: Forordningen (2010:2012) om fordelning av vissa statsbidrag till regional

kulturverksamhet heir forandras sa att bidragsgivningen enligt forordningen kan framja arkitektur,

form, design och konsthantverk.

Kulturradet delar inte bedomningen. Verksamhet inom form och design,
framst inom museiomrAdet, far redan idag finansiering genom
kultursamverkansmodellen. KulturrAdet anser att nagra nya omraden inte
bor laggas till kultursamverkansmodellen utan en utokad finansiering, da
ekonomin till verksamheterna inom modellen redan är hart anstrangd.

8.5.12 Okat stud till ungdomsverksamhet i allmanna samlingslokaler
och icke-statliga kulturlokaler
Bedomning: Stod till ungdomsverksamhet i allmanna samlingslokaler och icke-statliga kulturlokaler

bor oka och omfatta fler kategorier. Stodet bor anpassas till nya behov for att ge battre

fOrutsattningar att mota lokalt engagemang och behov i samlingslokaler.

Kulturradet har inget att invanda mot bedomningen.

8.5.13 Biittre st8d till exportframjande atgarder pa omradet
Bed8mning: Internationellt utbyte och svensk export av arkitektur, form och design ska starkas. De

exportframjande aktorerna heir fa' okade resurser for sina insatser for att lyfta de kulturella vardena

och starka exporten inom omri'dena. Bate samordning mellan stat, framjarorganisationer och

utlandsmyndigheter ska syfta till vardeskapande langsiktiga verksamheter och projekt. Dessa kan

drivas av myndigheter, statliga ataganden, naringsliv och akademi i samverkan.

Kulturradet delar bedi5mningen och ser positivt pA fOrslaget om farbattrat
stud till exportframjande atgarder inom omradet.

I utredningens direktiv ingick att analysera och beskriva hur en politik for
arkitektur, form och design utformats i nagra for Sverige relevanta lander.
Utredningen valde aft granska landernas arkitektur- och designpolitik och
har saknar Kulturradet en beskrivning och analys av formomradet. I till
exempel Norge finns Norwegian Crafts som finansieras av norska kultur-

och utrikesdepartementet och som har till uppgift att stotta det kvalitativa
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samtida konsthantverket genom internationella utbyten med bland annat
utstallningar, deltagande pa internationella massor, publikationer och
seminarier. Om insatser fOr att starka export pa omradet initieras ar det
viktigt att formkonsten inkluderas. KulturrAdet har under flera ar pekat pa
behovet av stod fOr kulturexportinsatser inom bland annat bild- och
formkonstomradet och har i ett nytt trearigt pilotprojekt i samverkan med
Tillvaxtverket utvecklat ett nytt stod for kulturexport dar omradet ingar.
Kulturradet ser positivt pa mojligheten att finansiera exportinsatser fOr
fOretagare inom omradet genom fler politikomraden. Kulturradet aystyrker
fOrslaget om att inratta en ny myndighet.

8.5.14 Inforande av wild card-systemet
Forslag: Utredningen foreslar ett statligt stud till systemet med s‘i kallade wild card med syfte att oka

mangfalden och stimulera arkitekt- och designbranschen genom att ge utovare i etableringsfasen en

storre chans att delta i upphandlingar, tavlingar och innovationsprocesser.

Kulturradet ser positivt pa fOrslaget med wild card for att ge nyetablerade
utovare inom omradet arkitektur och design mojlighet att komma in pa
marknaden, men anser att systemet aven borde inkludera formomradet.

9.8 Insatser for Mad kvalitet och hojd kompetens
Kulturradet ser positivt pa bedomningen att insatser bor genomfOras fOr
okad kvalitet och hojd kompetens inom arkitektur, form och design, dar
samverkan, utbildning, metodstod, forskning, insatser inom upphandling
samt mOten mellan relevanta aktorer ingar.

10.9.2 Finansiering av nationella forskningsnatverk
Bedomning: Forskningsnatverk inom design och arkitektur har lett till en samlad

kunskapsuppbyggnad med positiva resultat for saval forskning som forskarutbildning. Den

kommande forskningspropositionen bor prova och fOresla hur natverken kan fa en langsiktig

finansiering. Vidare bor mojligheterna fOr hur en motsvarande infrastruktur kan byggas upp fOr

konsthantverk, slojd och hantverk unders8kas i den kommande forskningspropositionen.

Kulturradet ser positivt pa bed8mningen om att den kommande
forskningspropositionen provar samt foreslar en langsiktig finansiering for
forskningsnatverken inom design och arkitektur. Vi ser aven positivt pa
bedomningen att undersoka mojligheterna fiir en motsvarande infrastruktur
for konsthantverk, slOjd och hantverk.


