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Remissvar till betänkandet ”Gestaltad livsmiljö (SOU 2015:88)”
Inledning
Fortifikationsverket har mottagit betänkandet ”Gestaltad livsmiljö” på remiss från Kulturdepartementet.
Fortifikationsverket har följande synpunkter på betänkandet enligt nedan.

Synpunkter
Fortifikationsverket har i sitt svar här fokuserat på de punkter i utredningen som berör verket.
Generella synpunkter
Det bör tydliggöras den utmaning som finns i att kombinera arkitektur, form och design med de risk och
sårbarhetsreducerande åtgärder som krävs som en följd av eventuella asymmetriska hot. Åtgärder bör
komma in i tidiga skeden och vid planering av nya byggnader och områden. I första hand för offentliga
byggnader och lokaler.
Kapitel 7, synpunkter
Utredningen föreslår att nuvarande myndigheten ArkDes ombildas till en ny myndighet, myndigheten för
Gestaltad livsmiljö med ett delvis annat uppdrag. Fortifikationsverket anser inte att det är befogat att
inrätta en ny myndighet utan att de områden som utredningen tar upp kan lösas inom ramen för
befintliga myndigheter. ArkDes har idag en verksamhet som omfattar flera av de punkter som
utredningen föreslår att den nya myndigheten skall omfatta, exempelvis mötesplatsen och det
pedagogiska uppdraget.
Kapitel 8, synpunkter
Utredningen föreslår inrättandet av en tjänst som Riksarkitekt vid Statens fastighetsverk. Vidare föreslås
att Statens fastighetsverk får ett särskilt ansvar för att utveckla samverkan kring arkitektonisk kvalitet i
statligt byggande och fastighetsförvaltning. Rollen kan ses delvis krocka med den roll och tillsyn som den
föreslagna myndigheten skall utöva. Rollbeskrivningen uppfattas som vag. I detta bör också beaktas
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myndigheters och bolags inom den statliga sfären höga grad av självständighet. Fortifikationsverket är
därför tveksam till att en riksarkitekt enligt den föreslagna modellen kan driva utvecklingen och
diskussionen om den gestaltade livsmiljön.
Att utveckla samverkan kring kvalitetsfrågor inom den statliga sfären är angelägen fråga.
Fortifikationsverket stödjer bedömningen om Samverkanforums roll som utredningen gör.
Utredningen föreslår att vissa statliga myndigheter ska ha ett särskilt ansvar att verka för kvalitet inom
arkitektur, form och design och ska ta fram särskilda program för området. Det är viktigt att det inte bara
är fastighetsförvaltande myndigheter som har behov av kvalitetsprogram utan även hyresgäster med
stora förhyrda lokalareor. I de fallen kan behov av stöd från en expertmyndighet behövas.

Beslut
Ärendet har beretts av GD-stab i samarbete med projektavdelningen, strategiska avdelningen och
utvecklingsavdelningen. Under den slutliga beredningen har Anders Ingelmark, stabschef, föredragit
ärendet. Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Karlström.
Eskilstuna 2016-03-14

Urban Karlström
Generaldirektör
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