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Betänkande (SOU 2015:88) Gestaltad Livsmiljö
I detta remissvar koncentrerar sig Moderna Museet på några av de förslag som görs i
kapitel 7 av utredningen och som rör Arkdes samt den föreslagna nya Myndigheten för
Gestaltad livsmiljö. Moderna Museet och Arkdes är inte bara nära grannar som
regelbundet samarbetar kring utställningar och publika program utan delar även så
centrala funktioner som värdbemanning, entrékassa, telefoni, IT, säkerhet, städning och
löneadministration. Om de samlingar som idag administreras av Arkdes och som
förvaras i en för ändamålet särskilt skapad byggnad förs över till Moderna Museet så
krävs också resurser för att vårda dem och göra dem tillgängliga såväl för forskare som
för en intresserad allmänhet.
Moderna Museet ser kritiskt på två aspekter av utredningens förslag:
1. Det förslag till ombildning av Arkdes till Myndigheten för Gestaltad livsmiljö som
föreslås i avsnitt 7.3 innebär att Sveriges viktigaste arkitektursamling skiljs från såväl
pedagogik som forskning. Moderna Museet ser det tvärtom som centralt att samlingen
betraktas som utgångspunkt för dessa aktiviteter. Ett vitalt samtida museum är helt
beroende av detta samspel. Att skilja Arkdes samlingar från institutionens imponerande
bibliotek vore också förödande. Dessa resurser och funktioner bör således inte
separeras på det sätt utredningen föreslår.
2. Som utredningen påpekar har Arkdes idag ett utvidgat uppdrag att vara en nationell
mötesplats för arkitektur, form och design som bitvis går bortom de aktiviteter och
program som kan förväntas av ett museum, även ett ovanligt aktivt och expansivt
sådant. Uppfattningen att politiska, juridiska och ekonomiska frågeställningar kring
hållbarhet och framtida byggande bör diskuteras och koordineras av en statlig
myndighet delas av Moderna Museet. Att denna uppgift skulle kräva en helt ny
myndighet ter sig långsökt. Närmare till hands ligger att Boverket, som redan arbetar
aktivt med många av dessa frågeställningar, får det nationella koordineringsuppdraget.
Beslut i detta ärende har fattats av överintendenten Daniel Birnbaum. Vid ärendets
slutliga handläggning har deltagit vice museichefen Ann-Sofi Noring, avdelningscheferna
Camilla Carlberg, Mats Roswall, Charlotte Gateau och John Peter Nilsson samt HR-chefen
Ylva Christensen. Föredragande har varit administrativa chefen Lars Turesson.
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