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Yttrande över Gestaltad livsmiljö – en ny politik
för arkitektur, form och design SOU 2015:88
Riksrevisionen har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet av Gestaltad livsmiljö –
en ny politik för arkitektur, form och design SOU 2015:88.
Utredningen föreslår att nya nationella mål införs med ett breddat angreppssätt utifrån
perspektivet gestaltad livsmiljö och som i högre grad samspelar med de gällande målen
inom miljö, kultur och övriga relevanta områden. För att uppfylla målen krävs enligt
utredningen att Statens centrum för arkitektur och design (Arkdes) ombildas till
Myndigheten för Gestaltad livsmiljö (arbetsnamn).
Utöver bildandet av en ny myndighet lämnar utredningen ett flertal förslag om nya och
ökade insatser inom gestaltad livsmiljö. Bland annat ska Arkdes samlingar överföras till
ett statligt finansierat museum och utställningsverksamheten avvecklas. En riksarkitekt
vid Statens fastighetsverk bör införas, likväl en utvecklingsfond för att främja arkitektur,
form och design. Ett statligt stöd föreslås införas till ett så kallat wild card-system. Vissa
forskningsaktörer ska få ett fortsatt och ökat stöd. Upphandlingsmyndigheten ska vidta
olika åtgärder på området. Utbildningar inom området bör utvärderas och utredas. En
forskare bör tillsättas. Regeringen bör utvidga anslaget till innovativt byggande.
När det gäller de ekonomiska konsekvenserna av utredningens förslag har utredningen i
flera fall inte lagt någon större vikt vid dessa. Det kvarstår på flera punkter att utreda och
bedöma de ekonomiska konsekvenserna av förslagen, vilket även utredningen för fram i
betänkandet. I betänkandet framgår även att flera förslag saknar finansiering.
Utifrån betänkandet kan inte Riksrevisionen bedöma i vilken omfattning kostnaderna
ökar för staten. Även ekonomiska osäkerheter och risker av förslagen är svårbedömda.
Dessa förhållanden finner Riksrevisionen problematiskt, särskilt när utgångspunkten vid
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kommittéarbetet ska vara förslag som är kostnadsneutrala för staten.1 Enligt
Riksrevisionens bedömning behövs en analys av de ekonomiska konsekvenserna innan
beslut om en ny politik för arkitektur, form och design kan bli aktuell.
Riksrevisor Susanne Ackum har beslutat i detta ärende. Revisionsdirektör Thomas
Dawidowski har varit föredragande.
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Av 14 § kommittéförordningen (1998:1474) framgår att när det gäller kostnadsökningar och intäktsminskningar för
staten, kommuner eller landsting, skall kommittén föreslå en finansiering.

