
 

 

 

RUFS 2010 – Underlag för att bedöma aktualitet och användarbarhet 

(Ert dnr LS 1304-0578) 

 

Inledning 

Statens centrum för arkitektur- och design (Arkitektur- och designcentrum) är en statlig 

myndighet som har regeringens uppdrag att stärka kunskapen om och främja intresset för 

arkitekturens, formens och designens värden och betydelse för individen och för 

samhällsutvecklingen. 

Arkitektur- och designcentrum ska även vara en nationell mötesplats för aktörer inom sitt 

område, driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk och debatterande 

verksamhet i syfte att stärka arkitekturens, formens och designens ställning i samhället. 

Arkitektur- och designcentrum ska vidare verka för att de mål som riksdagen har fastställt för 

arkitektur, formgivning och design uppnås. Arkitektur- och designcentrum ska också följa upp 

politikens genomslag på området och vid behov föreslå åtgärder för att stärka 

måluppfyllelsen.  

  

Arkitektur- och designcentrums synpunkter 

Stockholms läns landsting har ombett remissinstanser att avge sin syn på ett antal frågor med 

bäring på RUFS 2010. Det ligger inte riktigt inom Arkitektur- och designcentrums 

kompetensområden att besvara samtliga frågor varför vi istället vill lyfta fram en allmän 

synpunkt på RUFS 2010. 

Inledningsvis (sid.26) anges att åtgärderna i RUFS ska bidra till uppfyllelsen av nationella 

mål in en mängd olika områden. De nationella målen inom olika områden har varit dess 

utgångspunkt för utarbetande av bl.a. planeringsmål. 

Bland de nationella mål som varit styrande vid utformningen av RUFS 2010 kan nämnas 

miljökvalitetsmål, folkhälsomål, transportpolitiska mål m.fl. Däremot kan vi konstatera att de 

arkitekturpolitiska målen, fastställda av regering och riksdag 1998 (se proposition 

1997/98:117), alls inte nämns i RUFS 2010, och har antagligen, tillskillnad från andra 

nationella mål, inte haft inverkan på utformningen av RUFS 2010. Vi kan också konstatera att 

frågor om arkitektur alls inte berörs när man diskuterar olika former av miljömål, 

hållbarhetsfrågor, stadsutveckling m.m. 

 



De arkitekturpolitiska målen syftar till att; 

 Arkitektur, form och design ska ges goda förutsättningar för sin utveckling. 

 Kvalitet och skönhetsaspekter ska inte underställas kortsiktiga ekonomiska 

överväganden. 

 Kulturhistoriska estetiska värden i befintliga miljöer ska tas tillvara och förstärkas. 

 Intresset för hög kvalitet inom arkitektur, formgivning, design och offentlig miljö ska 

stärkas och breddas. 

 Offentligt och offentligt understött byggande, inredande och upphandlande ska på ett 

föredömligt sätt behandla kvalitetsfrågor. 

 Svensk arkitektur, formgivning och design ska utvecklas i ett fruktbart internationellt 

samarbete. 

 

Arkitektur- och designcentrum vill således understryka betydelsen av att dessa mål, i likhet 

med andra mål som lyfts fram i RUFS 2010, blir styrande i det fortsatta arbetet med RUFS 

2010. 

 

Enligt uppdrag, 

 

Eric De Groat 

Enhetschef, Arkitektur- och designcentrum 

 


