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Betänkande av Gestaltad livsmiljö – en ny politik för
arkitektur, form och design (SOU 2015:88)
Ekonomistyrningsverket (ESV) avgränsar sitt remissvar till att huvudsakligen
lämna synpunkter om frågor som rör statsförvaltningens styrning, finansiering och
möjligheter till uppföljning av förväntade effekter.
ESV ser positivt på utredarens förslag att höja kompetensnivån inom offentlig
upphandling med fokus på arkitektur, form och design.
ESV avstyrker utredningens förslag om att bilda en ny myndighet.
Andra länders politik och organisation
Utredningens redovisning av hur grannländerna samt Nederländerna och StorBritannien har utformat sin politik och även organiserat sig inom området är
intressant. Dock anser ESV att en vidare analys av effekterna av respektive lands
organisering hade varit på sin plats. Detta hade kunnat vara till hjälp vid beslut om
en ny organisation inom politikområdet arkitektur, form och design i Sverige.
Uppföljning av nya nationella mål för arkitektur-, form- och
designpolitiken
ESV saknar svar på frågan om hur uppföljning av de redovisade målen kommer att
ske. ESV ser en risk i att avsaknaden av plan och tydliga indikatorer samt
förväntade tillstånd för dessa indikatorer, kommer att försvåra uppföljningen för
staten och berörda myndigheter att kunna utöva en effektiv och ändamålenlig
styrning.
En ny myndighet
Utredningens huvudförslag är att Statens centrum för arkitektur och design
(Arkdes) ombildas till Myndigheten för Gestaltad livsmiljö. Enligt förslaget ska
den nya myndigheten bl.a. utveckla och driva politiken inom området.
ESV anser att syftet med bildandet av en ny myndighet är för otydligt beskrivet.
Till exempel tillskrivs den nya myndigheten ansvaret att utveckla politiken inom
området, vilket ESV inte anser är lämpligt.
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ESV anser dessutom att utredningen inte för fram en tillräckligt väl underbyggd
argumentation för varför nuvarande organisationen (Arkdes) inte fortsättningsvis
kan driva frågorna på ett effektivt sätt.
ESV förordar att ansvaret för detta område tilldelas en befintlig myndighet.
Konsekvensanalys
Att bilda en ny myndighet bör föregås av väl underbyggda beslutsunderlag, vilket
ESV anser inte att utredningen är tillfyllest i detta avseende. Utredningen har
också uttryckt avsaknaden av ekonomiska kalkyler.
Förväntade effekter och tillkommande kostnader, som belastar andra aktörer och
myndigheter har exempelvis inte heller kalkylerats.
ESV:s inställning är att konsekvensanalysen bör kompletteras med en
intressentanalys, där olika förslags påverkan på berörda aktörer karläggs och
analyseras. Indikatorer får tas fram för de upptagna målen. Konsekvenset ur både
ekonomiska och kvalitativa hänseenden bör också belysas, sammanställas och
analyseras. En riskanalys bör också genomföras för att identifiera eventuella hinder
och hantera risker.
I detta ärende har generaldirektör Mats Wikström beslutat. Utredaren Daniel Jafari
har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschef Eva
Lindblom deltagit.
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