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Remissvar- Att angöra en kulturbrygga- till stöd för 
förnyelse och utveckling inom kulturområdet SOU 
2012:16 
 
NFH har tagit del av rubricerade remisspromemoria och önskar yttra följande. 

Sammanfattning  
Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, ställer sig bakom utredningens förslag till att 
inrätta en ny myndighet med uppgift att främja förnyelse och utveckling inom hela 
kulturområdet. 

Försöksverksamhet 

Kulturområden 
NFH anser att det är av vikt att det råder balans mellan olika kulturyttringar och att 
insatser görs för att öka antalet ansökningar från de minst företrädda kulturområdena, 
kulturarv exempelvis. Under försöksperioden har scenkonsten dominerat.  

Geografisk spridning 
NFH vill betona vikten av att man arbetar med att öka den geografiska spridningen 
och därigenom minska koncentrationen till storstadsområdena. 

Bedömarpool 
Det är av stor vikt att det finns representation från samtliga kulturområden. NFH vill 
utifrån sitt perspektiv särskilt poängtera behovet av kompetens inom områdena slöjd, 
hantverk och konsthantverk. 

Nyskapande kontra kvalitet 
NFH stöder kommitténs förslag att det grundläggande villkoret nyskapande 
kompletteras med ett villkor om att projekten även skall ha hög kvalitet för att vara 
berättigade till statsbidrag.



 

 

Begreppet nyskapande 
Nämnden vill framhålla att det är av vikt att begreppet nyskapande tolkas brett och 
poängtera att även institutioner kan bedriva nyskapande verksamhet varför 
projektmedlen inte skall vara förbehållna det fria kulturlivet.  

Verksamhetsformer 
NFH är en liten myndigheterna inom Kulturdepartementets verksamhetsområde. 
Nämndens kansli omfattar 4,5 tjänster. NFH har Tillväxtverket som värdmyndighet 
vilket innebär att lokaler, ekonomi och personaladministration, IT support och intern 
service hanteras av Tillväxtverket. Rent praktiskt betyder det att Tillväxtverket 
upplåter en del av sina lokaler till nämnden samt utför administrativa uppgifter åt 
densamma.  

För NFH innebär denna lösning att myndighetens kansli kan ägna sin fulla kraft åt 
kärnverksamheten. Lösningen är för NFH rationell och kostnadseffektiv. NFH vill 
framhålla sina goda erfarenheter av att som liten oberoende myndighet ha en 
värdmyndighet. 

Överväganden och förslag 
Det betonas i direktiven att Kulturbryggan skall stödja förnyelse och utveckling samt 
vara en oberoende aktör och alternativ bidragsgivare. Genom att bilda en separat 
myndighet skapas förutsättningar för förnyelse och oberoende. 

Remissens beredning 
NFH vill meddela att nämndens ordförande tillika ordförande i Kulturbryggan, Bo-
Erik Gyberg inte deltagit i beredningen och beslut av nämndens remissvar. 

Nämnden för hemslöjdsfrågor 
 
 
 
 
 
 
Conny Brännberg                                          Friedrike Roedenbeck 
Vice ordförande                                            Kanslichef                           


