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Bakgrund 
Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) arbetar utifrån en samtida och inkluderande syn 
på begreppet hemslöjd och är en av parterna i det samverkansråd som arbetar med 
fördelning av medel till regionerna.  
 
Inom den egna bidragsgivningen fördelar NFH sedan mycket lång tid tillbaka 
verksamhetsstöd till Sameslöjdstiftelsen Sami Duodji, till och med 2017 som stöd för 
slöjdkonsulentverksamhet. NFH stöttar även Malmö Romska Kulturcenter med 
verksamhetsbidrag till en nationell utvecklartjänst i romskt hantverk. 
 
NFH är under Institutet för språk och folkminnens ledning ansvarig för noden 
Traditionell hantverkskunskap inom arbetet med Unescos konvention om det 
immateriella kulturarvet. 

 
Sammanfattning 
Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, har tagit del av rubricerade remisspromemoria 
och ställer sig bakom de förslag till förändringar i författningar som utredningen 
föreslår. 
	

Kommentarer	
8.2.2 Förslag till fyra delmål 
Delmål	2,	inflytande	och	delaktighet, handlar om minoriteternas förutsättningar och 
möjligheter att påverka	det	allmännas	beslut i frågor som rör dem och delaktighet	i	
samhällslivet.  Som varandes en del av det samverkansråd som är knutet till 
Kulturrådet för hantering av samverkansmodellen vill NFH lyfta vikten av att de 
samråd som regionerna skall hålla inför skrivande av kulturplan omfattar samtliga 
minoriteter samt urfolk. Samrådsförfarandet samt genomförda samråd skall redovisas 
av regionerna till Kulturrådet och kan därmed följas upp. 
 
NFH vill poängtera vikten av föreslagna delmål	3,	kulturell	identitet	”...bevara,	
utveckla	och	ha	tillgång	till	sitt	kulturarv	samt	i	övrigt	tillägna	sig	och	utveckla	sin	
kulturella	identitet.” Slöjd och hantverk är en viktig del i kulturell identitet, den samiska 
slöjden, duodji, har stöttats av svenska staten sedan 1960-talet genom instruktörer och  
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konsulenter. Det romska hantverket har inte fått motsvarande stöd och är på väg att 
försvinna. Det är viktigt att Institutet för språk och folkminnen och Sametinget i sin 
uppföljning uppmärksammar minoriteters och urfolket samernas möjligheter till 
utbildning och utövande av slöjd- och hantverkstraditioner. Särskilt viktigt i nuläget är 
att uppmärksamma romers tillgång till sina hantverkstraditioner. 
 
Ärendet har beretts av kanslichef Friedrike Roedenbeck och beslutats på nämndens 
möte 2020-09-28. 
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