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Remissvar- Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 
Sammanfattning 
Nämnden för hemslöjdsfrågor anser att utmaningar, medborgarperspektiv och 
prioriterade insatser är relevanta. Nämnden tror också att planen kommer att fungera 
som underlag för utvecklingsarbete och dialog. Skrivningarna om den 
hemslöjdsfrämjande verksamheten är korrekta och kommer att innebära ett gott stöd 
för Hemslöjden i Kronoberg i det fortsatta utvecklingsarbetet. 
 
Inledning 
Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, har tagit del av rubricerad remissutgåva.  
NFH har tagit utgångspunkt i sitt uppdrag att stärka förnyelsen och utvecklingen av 
hemslöjdsverksamhet på nationell nivå. NFH har tät kontakt med regionerna 
angående hemslöjdsfrågorna, såväl med hemslöjdskonsulenterna som samordnare för 
de regionala kulturfrågorna. Det regionala hemslöjdsarbetet är väl utvecklat och av 
stor vikt fört såväl civilsamhälle, professionella slöjdare som dem som bara vill njuta 
av slöjdens uttryck. 
 
Två frågor 
I remissutgåvan ställs några frågor  
-  Är utmaningar, medborgarperspektiv och prioriterade insatser relevanta? Lyfts 

rätt frågor fram? Vad saknas? 
- Fungerar kulturplanen som ett bra underlag för ert utvecklingsarbete? För 

gemensam dialog och samhandling? 
  

http://www.kulturplankronoberg.se/


 

Utmaningar 
NFH uppfattar det som mycket positivt att hemslöjdskonsulenterna har flyttat till 
Domprostgården och vill understryka skrivningen i kulturplanen som säger att det 
finns behov av att fördjupa och ytterligare utveckla samverkan mellan 
hemslöjdskonsulenterna och Kulturparken Småland. Möjligheten för 
hemslöjdskonsulenterna att få tillgång till funktioner och infrastruktur inom ramen 
för Kulturparken skulle betyda mycket och kunna innebära en kvalitetshöjning. NFH 
skulle därför gärna se att Kulturparken Småland fick ett uppdrag med detta innehåll. 
 
Medborgarperspektiv 
NFHs uppfattning är att de tydliga skrivningarna kring medborgarperspektiv och 
precisering av vilka aktörerna är inom olika områden, kommer att vara till stöd för 
såväl utvecklingen som aktörerna. Under rubriken Samverkan mellan 
politikområden, underrubrik Kultur och hälsa (sidan 57) skulle det vara positivt att 
Hemslöjden i Kronobergs län skrevs in som aktör. Under rubriken Kultur och skola 
på sidan 48, fjärde stycket saknar vi hemslöjden.  
 
Prioriterade insatser 
”Stärka förutsättningarna för konstarternas bevarande och utveckling” är en positiv 
första prioritering. Att fortlöpande utveckla respektive kulturområde, både spets och 
bredd, är en förutsättning för samverkan och utveckling av publikarbete och 
deltagarkultur. Ordet konstarterna skulle med fördel kunna bytas ut mot 
kulturområdena eftersom det bättre skulle inkludera slöjdområdet. 
 
Fungerar kulturplanen som ett bra underlag för utvecklingsarbete? 
NFHs uppfattning är att den förelagda kulturplanen har god struktur och stor 
tydlighet. En väl förankrad och processad kulturplan med tydliga målsättningar, 
prioriteringar och utvecklingsområden är en ovärderlig grund för det framtida 
arbetet. Samarbeten mellan kulturområdena, och mellan kulturområdena och andra 
politikområden underlättas också av tydlighet i prioriteringar.  
 
Ärendet har beretts av nämndens ordförande Bo-Erik Gyberg och kanslichef 
Friedrike Roedenbeck. 
 
Friedrike Roedenbeck 
Kanslichef 
Nämnden för hemslöjdsfrågor 
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