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Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) har anmodats
yttra sig över rubricerande ärende.
Formas synpunkter kommer att beröra de avsnitt som behandlar forskning. Vad gäller
myndighetsfrågan väljer vi att avstå från att lämna synpunkter.
I utredningens kapitel 10 föreslås att Formas och Vetenskapsrådet tillsammans utlyser medel
för forskningsprojekt inom ”Gestaltad livsmiljö”. Formas uppgift är bland annat att
finansiera forskning inom samhällsbyggandet, vilket sker dels i Formas årliga öppna utlysning
dels genom riktade satsningar. Riktade satsningar genomförs av Formas enskilt och i
samverkan mellan Formas och andra forskningsfinansiärer varav Vetenskapsrådet är en
möjlig partner.
Formas anser att den övergripande ansatsen i utredningens kapitel 1, 2 och 3 är mycket
relevant och viktig. Ansatsen diskuteras med avseende på att ”Arkitektur, Form och Design”
bör ses ur ett brett perspektiv samt utifrån dess effekter för de samhälleliga utmaningarna
och mer specifikt för näringslivets utveckling, för bostadsbyggandet, för klimatförändringar
och för den sociala och demokratiska utvecklingen.
Formas tolkar utredningens beskrivning i kapitel 1, 2 och 3 av forskning inom området för
”Gestaltad livsmiljö” som forskning inom hållbart samhällsbyggande där arkitektur ingår.
Denna beskrivning svarar väl mot Formas satsning inom ”Hållbart samhällsbyggande” som
finansierar forskning med avseende på vetenskaplig kvalitet och samhällsnytta inriktad mot
planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön och innefattande samtliga
skalnivåer: regioner, städer, stadsdelar, kvarter, infrastruktur, byggnader och anläggningar.

Syftet med Formas satsningar inom hållbart samhällsbyggande är att stärka svensk forskning,
öka samarbetet mellan olika aktörer i samhället, såsom akademi, näringsliv, offentlig sektor,
branschföreningar och liknande samt att stärka den internationella samverkan inom området.
I den riktade satsningen ”Hållbart samhällsbyggande” finansierar Formas forskning med 100
miljoner kronor under 2016 och under de kommande fyra åren. Formas har lyft fram
betydelsen av att kunna fortsätta finanseriera forskning inom hållbart samhällsbyggande i
underlaget till den kommande Forsknings- och innovationspropositionen 2016.
I kapitel 4 i utredningen tolkar Formas att urbanisering är en viktig del av ”Gestaltad
livsmiljö”. Formas stöder behovet av forskning inom urbanisering, vilket har lyfts fram i
underlaget till Forsknings- och innovationspropositionen 2016 som ett av tre strategiskt
betydelsefulla forskningsfinansieringsområden. Av den anledningen har Formas under mars
2016 öppnat en riktad utlysning ”Urbaniseringens utmaningar och möjligheter” som avser att
finansiera projekt, mobilitetsstöd och gästforskare med sammanlagt 50 miljoner kronor
under perioden 2017-2020.
Sammanfattningsvis framhålls att Formas har ett omfattande långsiktigt program för
finansiering av forskning inom samhällsbyggandet, där ”Gestaltad livsmiljö” ingår, utifrån
vetenskapliga kriterier och samhällsnytta.
Beslut i detta ärende har fattats av forskningsrådet Formas generaldirektör Ingrid Petersson.
Föredragande har varit forskningssekreterare Kristina Laurell.
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