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Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design (SOU
2015:88)
Yttrande från Svenska industriminnesföreningen (SIM)

Svenska industriminnesföreningen (SIM) har tagit del av remissen Gestaltad livsmiljö –
en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) och lämnar härmed ett
yttrande.

SIM anser att det är angeläget att vitalisera politiken inom arkitektur, form och design.
Det övergripande intrycket är dock att betänkandet är väl allmänt hållet.
SIM:s bedömning är att betänkandet inte i tillräcklig utsträckning lyckats identifiera de
insatser som behövs för att åstadkomma en framgångsrik politik. En generell brist i
betänkandet är också att konsekvensanalyser av förslagen saknas, detta gäller särskilt
förslaget till en ny politik och förslaget om tillskapandet av en ny myndighet för
gestaltad livsmiljö.
Svenska industriminnesföreningens viktigaste synpunkter är:
• Kulturarvsperspektiv saknas i förslagen.
Det som SIM anser vara den största bristen i utredningen är avsaknaden av
kulturhistoriska perspektiv på livsmiljön. SIM ser det som en självklarhet att även
förvaltningen av den gestaltade livsmiljön och därmed perspektiv som bevarande,
användande och utvecklande av den befintliga livsmiljön artikuleras i förslaget.
Kulturmiljöns roll i livsmiljön och som utgångspunkt vid arkitektur-, design- och
delaktighet berörs knapphändigt. De nationella målen för kulturmiljöarbetet borde ha
använts i utredningsarbetet för analyser och förslag.
• Förslag om tillskapande av ny myndighet för gestaltad livsmiljö
Betänkandet föreslår tillskapande av en ny myndighet med följd att ArkDes avvecklas.
SIM avstyrker förslaget om tillskapandet av denna myndighet med avvecklandet av
ArkDes som följd. Vi vill särskilt betona att ArkDes samlingar är av internationellt
forskningsintresse och representerar Sveriges moderna arkitekturhistoria. Den
arkitekturhistoriska kunskapen är väsentlig för att förstå och att problematisera
arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor utifrån vår samtid.
Teknikens och industrins avtryck i den gestaltade livsmiljön är en helt väsentlig del av
vår historia och inte minst av industriarvet. SIM anser att överförandet av ArkDes
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samlingar på något annat, inte definierat museum eller flera, vore ett stort misstag.
Denna viktiga samling som visar på de bakomliggande processerna i tillskapandet av det
moderna Sverige skulle riskera att bli mera svårtillgängligt både för forskare och för
utställningssammanhang.
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