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Tre	viktiga	insatser	under	året	

Strategisk	slöjd–	att	göra	mer	för	fler	med	mindre‐	tillsammans! Ett samarbete med 
landets regionala slöjdkonsulenter 

Revidering, konferensen har flyttats till 29-30 september, parallellt pågår förberedelser 
för en helt digital konferens 

Noden	för	traditionell	hantverkskunskap, inom ramen för UNESCOs konvention om 
Immateriellt kulturarv 

Revidering, inbjudan till digitalt nodmöte  4/6 har skickats ut. 

Baltic	Wool	Conference	och	Baltic	Wool	2.0 – konferens och flerårigt projekt med 
inriktning hållbarhet, småföretagande, besöksmålsutveckling 

Revidering, diskussioner pågår med samverkansparterna. NFH vill genomföra en digital 
endagskonferens samt nätverksbyggande istället för fysisk konferens vilken kan flyttas till 
2021. 
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Utgångspunkter för verksamhetsplan 2020 
 

Genom att arbeta med ett vidgat slöjdbegrepp och en samtida förståelse av området bidrar 
Nämnden för hemslöjdsfrågor till att främja allas möjlighet till kulturupplevelser. Den samtida 
tolkningen av hemslöjd rymmer bland annat kulturarvsaspekter, gerillaslöjd, professionellt 
utövande, deltagarkultur, minoritetskultur och ett brett deltagande. De många uttryckssätten 
och epiteten visar på områdets styrka och dynamik.  

Som expertmyndighet med nationell överblick samverkar Nämnden för hemslöjdsfrågor med 
regioner, ideellt föreningsliv och professionella utövare.  Nämnden för hemslöjdsfrågor stöttar 
områdets kulturella infrastruktur och skapar förutsättningar för slöjd i hela landet på ett 
likvärdigt sätt.  Ett ökat stöd till myndighetens främjandeverksamhet möjliggör ett tryggande av 
befintliga strukturer samt utveckling av nya. 

Enligt Nämnden för hemslöjdsfrågors regleringsbrev 2020 

Främjande	av	hemslöjd		
Nämnden för hemslöjdsfrågor har till uppgift att ta initiativ till, planera, samordna och göra 
insatser för att främja hemslöjd genom att stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjden ur 
såväl ett kultur- som ett närings- och hållbarhetsperspektiv och därmed tillvarata hemslöjdens 
materialkunskap, teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet och öka barns och 
ungdomars intresse för utövandet av olika slöjdtekniker. 

Återrapportering		
Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att 
utveckla verksamheten kring Kultur i hela landet, Agenda 2030 och Kulturella och kreativa 
näringar. 

Organisationsstyrning		
Nämnden för hemslöjdsfrågor ska delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska 
hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för samverkansmodellen. 

Uppdrag		
Under året medverka till uppdragen att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik och ta 
emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik. 

Undantag	från	ekonomiadministrativa	regelverket		
Nämnden för hemslöjdsfrågor undantas från bestämmelserna i förordningen (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag avseende att lämna årsredovisning. Nämnden för 
hemslöjdsfrågor ska enbart lämna en verksamhetsredogörelse. 

Anslag  

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 

4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor (ramanslag), tkr 

ap 1. Nämnden för hemslöjdsfrågor (förvaltningsanslag) 2 602
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ap 2. Främjande av hemslöjd                                                           9 112

Summa	 	11	714	

 

Mål 2020 
 

	

Övergripande mål  

Målet för Nämnden för hemslöjdsfrågor är att öka intresset för, kunskapen om och utövandet av 
slöjd och hantverk i hela landet.  

Verksamhetsfokus 

 att genom ökad omvärldsbevakning fördjupa kunskapen om slöjdområdet nationellt och 
internationellt samt sprida den kunskapen vidare till relevanta aktörer, 
 

 att utveckla nya samarbeten inom och utom kultursfären som stärker internationell, 
nationell, regional och lokal slöjdverksamhet, 
 

 att intensifiera samarbetet med andra myndigheter, regioner, hemslöjdskonsulenternas 
huvudmän samt organisationer i civilsamhället, 
 

 att genom ytterligare fokus på ”slöjd i hela landet” och nationella kulturmålens ”allas 
möjlighet att deltaga” nå utanför etablerade grupperingar 
 

 att genom ett systematiskt arbete verka för likvärdig tillgång till slöjd och hantverk 
 

Administrativa mål  

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska vara  

 en effektiv och rättssäker verksamhet, 
 en intressant och relevant samarbetspart, 
 en attraktiv och jämställd arbetsplats. 

 
Förnyelse och utveckling  

Nämnden för hemslöjdsfrågors främjandearbete ska stärka förnyelse och utveckling av hemslöjd 
ur såväl ett kultur-, som ett näring- och hållbarhetsperspektiv och därmed tillvarata 
hemslöjdens materialkunskap, teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet. 	
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Främjande av hemslöjd 
 

Samordning 

Kärnan i Nämnden för hemslöjdsfrågors (NFHs) verksamhet är rollen som expertmyndighet 
med nationell överblick. Genom att arrangera seminarier samt årskonferens i egen regi eller 
genom samverkan med andra organisationer och myndigheter sprids kunskap och nätverk 
byggs.  

Samverkan och samordning av regioner och nätverket som landets ca 60 regionala 
slöjdkonsulenter utgör ingår i myndighetens uppdrag, liksom kontakt med utövare och ideellt 
föreningsliv. Utveckling av och uppmuntran till aktivt arrangörskap för ett rikare slöjdutbud.  

Mål	–	synlighet,	kunskapsspridning	 Aktiviteter	

 
Erfarenhetsutbyte  
Kunskapsspridning 

 
Anordna årlig utbildnings- och fortbildningskonferens för 
hemslöjdskonsulenter och andra intresserade inom 
området. Revidering, skjuts på till september, eventuellt 
digitalt format. 
 
Anordna kunskapsseminarium riktat till strategisk regional 
nivå samt huvudmän för regionala hemslöjdskonsulenter 
och utvecklare. Ställs eventuellt in på grund av anhopningen 
av egna och andras aktiviteter  hösten 2020, i dagsläget inte 
klart. Nyhetsbrevet Strategisk slöjd skickas till 
Kunskapsseminariets målgrupp. 
 
Bidra till synliggörande av Svenska Hemslöjdsföreningarnas 
Riksförbund, Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji och Romska 
Kulturcentret i Malmö. 
 

Kvalitetsfrämjande Mätning och analys, ta fram indikatorer och kriterier. 
 

Bidragsgivning‐	generellt	

Nämnden för hemslöjdsfrågors struktur för bidragsgivning i kombination med stillastående 
anslag är något som aktivt måste bearbetas av myndigheten som bidragsgivare men också av de 
olika bidragsmottagarna.  De organisationer som sedan länge är mottagare av bidrag från NFH 
måste uppmuntras till att söka ytterligare finansiärer/ finansieringsformer sökas för att minska 
beroendet av myndigheten. Myndigheten behöver aktivt arbeta för att kunna att kunna fördela 
bidrag till nya behov och mottagare.   
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Bidragsgivning - projektbidrag 

Utlysning av projektbidrag är den del av myndighetens verksamhet som i hög grad bidrager med 
nya målgrupper och idéer. Inom ramen för bidragsgivningen kan utvecklingsprojekt och 
verksamhet bedrivas.  

Mål	–	spridning,	vidgat	deltagande	 Aktiviteter	

 
Utforska nya idéer, utveckla nya 
arbetsformer och vidga målgruppen 

 
Sprida kännedom om NFHs projektbidrag utanför gruppen 
regionala hemslöjdsfrämjare och det traditionella 
föreningslivet för att uppnå en vidgad grupp sökande. 
Revidering kan komma att ske i form av att projekt inte kan 
genomföras vilket leder till att resurser frigörs och nya 
beslut kan fattas. Förslag läggs till nämnden 13/5 angående 
extra utlysning av projektbidrag med tema immateriellt 
kulturarv riktat mot professionella utövare. 
 
Ytterligare utveckla arbetet med att presentera genomförda 
projekt i olika sammanhang.  
 

Kvalitetsfrämjande Mäta och analysera, utvärdera arbetssätt. 

 

Bidragsgivning - verksamhetsbidrag 

Verksamhetsbidrag fördelas av Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) under året till 
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji för stiftelsens arbete med samisk slöjd och slöjdare samt till 
Romska Kulturcentret i Malmö för huvudmannaskapet för nationell utvecklare romskt hantverk. 

Stockholms	län	
NFH fördelar verksamhetsbidrag till och följer upp det hemslöjdsfrämjande arbetet i Stockholms 
län på grund av att region Stockholm ännu inte ingår i kultursamverkansmodellen. Medlen som 
fördelas ingår inte i NFHs budget. 

Mål	–	stöd	och	samverkan	 Aktiviteter	

 
Ett levande och aktivt civilsamhälle 
 
Utökade kontaktytor i civilsamhället 

Samverkan och informationsutbyte med slöjd och 
hantverksorganisationer. Utökad formalisering av 
kvartalsrapporter 
 

Kvalitetsfrämjande Kontinuerlig uppföljning genom rapporter och samtal. 
 

Bidragsgivning - Organisationsbidrag 

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR, skall enligt Nämnden för hemslöjdsfrågors 
regleringsbrev tilldelas organisationsbidrag. SHR får drygt 70% av sin omsättning som 
organisationsbidrag ifrån NFH, det innebär att organisationen är i hög grad beroende av NFH 
och känslig för förändringar i myndighetens bidragsgivning. Detta är en fråga som såväl 
organisationen som myndigheten måste arbeta med för att utveckla och trygga verksamheten 
samtidigt som möjlighet ges till andra organisationer att få stöd. 
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Mål	–	stöd	och	samverkan	 Aktiviteter	

 
Ett levande och aktivt civilsamhälle 
Utökade kontaktytor i civilsamhället 

 
Utbetala och följa upp organisationsbidrag till Svenska 
Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR). 
 
Anpassning till eventuella myndighetsgemensamma 
kriterier för bidragsgivning. 
 

Projektsamverkan Digitalt museum / Hemslöjdens samlingar, Ullen i centrum 
 

Kvalitetsfrämjande Fyra uppföljnings och avstämningsmöten mellan NFHs och 
SHRs presidier. Utökad formalisering av kvartalsrapporter 

 

 

  

 
 

Främjande av prioriterade områden 
 

Hållbarhet; Agenda 2030 och Strategisk slöjd 

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och 
hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla 
kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. 
Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redogöra för hur verksamheten bidragit till att uppnå målen i 
Agenda 2030. 

Nationell utvecklare skall på ett generellt plan arbeta med hållbarhetsfrågor kopplade till 
material och teknik i slöjd- och hantverkssammanhang. Specifikt skall ett arbetssätt utvecklas 
där bransch och myndigheter kan samverka för att stötta en hållbar näring. 

Mål	–	kunskapsspridning,	
påverkan,	deltagande	i	nationella	
och	internationella	nätverk	

Aktiviteter	

 
Ökad synlighet och 
kunskapsspridning 
 

 
I samverkan genomföra en internationell ullkonferens Baltic 
Wool Conference på Gotland, oktober 2020. Se tidigare 
kommentar 
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Hushållningssällskapet Gotland har sökt medel från 
Svenska Institutet för fördjupat samarbete mellan 
Sverige/Gotland, Estland och Polen. BWC 2.0(Baltic Wool 
Cooperation) innebär nätverkande och inventering av 
ullindustrier(spinnerier) i Östersjöregionen.   
Projektpartners är från Sverige : 1.Ullkontoret; Sverige, 
2.Föreningen Gotlands Fornvänner (Gotlands Museum 
Sverige)  3.Nämnden för hemslöjdsfrågor 4.Estlands 
Konstakademi, 5.Tartu universitet/Viljandi 
kulturakademi 6. POLTOPS spinneri I Polen och 
7.  "Wełnomark" spinneri I Polen 
 
 
Revidering pågår i diskussion med samverkansparterna. 
 
Samarrangera dagen Ullen	i	centrum tillsammans med 
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, ett 
seminarium om svensk ull och ullbransch för 
hemslöjdskonsulenter/ regionala utvecklare och 
föreningslivet. 
 
I samverkan med företagare och organisationer inom 
ullnäringen undersöka förutsättningarna för ett gemensamt 
klassificeringssystem för ull i Sverige. 
  
I samverkan med Hantverksakademin arbeta fram en 
utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning inom 
ullnäringen tillsammans med representanter för den 
svenska ullbranschen 
 

Strategiskt arbete med slöjd för att 
uppnå de globala hållbarhetsmålen 
 

Start av Strategisk	slöjd, ett långsiktigt samarbete kring 
målen i Agenda 2030 för att beskriva, definiera och motivera 
hemslöjdsområdet i strävan att uppnå målen  
Revidering, konferensen skjuts fram och blir eventuellt 
digital. Ett Strategiskt slöjdbrev skickas ut till konsulenterna 
och deras huvudmän cirka var fjortonde dag med FNs 
hållbarhetsmål och slöjd i fokus för att driva och utveckla 
frågorna i väntan på att vi kan träffas fysiskt och samarbeta 
 
Samarbetsparter är regionala hemslöjdskonsulenter och 
utvecklare samt deras huvudmän 
 

Förnyelse och utveckling 
 

Omvärldsbevakning 
Utlysa projektbidrag  
 

Kvalitetsfrämjande Mätning och analys, ta fram indikatorer och kriterier 
 

Kulturarv 

I nämndens insatser för utveckling och främjande av hemslöjd tas utgångspunkten i det levande 
kulturarvet.  

Unescos	konvention	om	immateriellt	kulturarv	
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Inom ramen för Unescos konvention om det immateriella kulturarvet söker Nämnden för 
hemslöjdsfrågor (NFH) samarbete och kunskapsutbyte med myndigheter, organisationer och 
civilsamhälle.  NFH arbetar också för att genom deltagande i konferenser och samtal sprida 
kännedom om konventionen. NFH skall under året tillsammans med noden för Traditionell 
hantverkskunskap fortsätta arbetet med att implementera en för noden gemensam agenda för 
reella insatser inom området. NFH deltar i Svenska Unescorådets arrangemang kring frågorna. 

Se under projektbidrag, kansliet förslår nämnden en extra utlysning med fokus på utövare och 
immateriellt kulturarv 

Hantverkslaboratoriet	
Nämnden för hemslöjdsfrågor samverkar med Hantverkslaboratoriet i frågor gällande 
Hantverkslaboratoriets uppdrag att dokumentera och säkra hantverkskunskaper, samt 
metodutveckling inom fältet kulturmiljöns hantverk. Hantverkslaboratoriet ger 
kompetensutrymme för hantverkare att medverka i forskning och utvecklingsarbete om teknik 
och material. NFHs kanslichef ingår i Hantverkslaboratoriets styrgrupp (Institutionen för 
kulturvård, Göteborgs universitet).  

Mål	–	kunskapsutbyte	och	
kunskapsförmedling	

Aktiviteter	–	Samarbete	med	

 
Implementera Unescos konvention om 
det immateriella kulturarvet  
 

 
Workshop om hur en förteckning skrivs till den svenska 
förteckningen Levande Traditioner.  
Revidering, inbjudan har skickats ut till en digital 
workshop 4/6 
 
Framtagande av förteckningar till Institutet för språk och 
folkminnens Levande traditioner  
Se ovan 
 
Verka för utökade resurser till stöd för genomförande av 
Nationell agendas föreslagna insatser 
 

Medverka till samarbete och 
kunskapsutbyte angående 
dokumentation av praktisk kunskap 
 

Delta i styrgruppsmöten på Hantverkslaboratoriet (HL), 
Mariestad (4 st) 
 
Stå som värd för ett rund bords-samtal om högre 
utbildning för professionella slöjdare, mars 2020. 
Revidering, mötet har skjutits fram till 11/5 maj och 
genomförandet blir digitalt 
 
Vara arrangör för seminarium om kunskapsförmedling och 
utbildning under Vävmässan i Halmstad, september 2020 
Revidering, mässan har flyttats till 2021 
 

Digitalisering  Samverka med Svenska Hemslöjdsföreningarnas 
Riksförbund kring databasen Hemslöjdens samlingar 
 

Förnyelse och utveckling Omvärldsbevakning nationellt och internationellt 
Utlysa projektbidrag 
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Nationella minoriteter och urfolk Samarbete med Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji och 
Romska Kulturcentret Malmö kring kulturarvsfrågor 
 

Kvalitetssäkring Mätning och analys, ta fram indikatorer och kriterier 
 

Kulturella och kreativa näringar 

Nämnden för hemslöjdsfrågor ser ett starkt behov av branschanalys av området slöjd, 
konsthantverk och småskalig designproduktion. Analysen bör omfatta hela värdekedjan från 
varuproduktion till kunskapsförmedling. Utövare i branschen är ofta kombinatörer. 

Mål	–	ökad	kunskap	och	
systemförbättringar	

Aktiviteter	‐	Branschanalys	

Bättre förutsättningar för 
näringsverksamhet inom slöjd, 
konsthantverk och småskalig design  
 

Fortsätta stötta och utveckla branschinitiativ inom inhemsk 
ullproduktion i samverkan med t ex Tillväxtverket, 
Jordbruksverket och Vinnova 
 
Arbeta för att få till stånd en branschanalys av området 
slöjd, konsthantverk och småskalig designproduktion.  
 
Söka fortsatt samarbete med Tillväxtverket, 
Kulturanalysmyndigheten och Kulturrådet för att hitta 
former för samordning av produktion av hemslöjdsstatistik 
och SNI koder 
 
Revidering, coronapandemin har synliggjort strukturella 
problem inom slöjdsfärens näringsverksamhet, NFHs kansli 
samt förhoppningsvis intresserad region kommer att 
arbeta med frågan 
 

Förnyelse och utveckling Omvärldsbevakning 
Utlysa projektbidrag 
Samarbete med minoriteterna i näringsfrågor 

  

Ökad mångfald ur alla aspekter 

Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) ska fortsatt kartlägga och komma i kontakt med slöjd och 
hantverk i alla dess former och uttryck Sverige och därigenom bygga nya kontaktytor.  
Omvärldsbevakning, analys och spridning av information kommer att vara i fokus.   

Implementering av framtagen handlingsplan för jämställdhetsarbete.   

Mål	–	ökad	mångfald,	jämställdhet,	
samarbete,	kompetensutveckling	

Aktiviteter	

 
Förnyelse, utveckling, tillgänglighet och 
vidgat deltagande 
 

 
Utlysa projektbidrag 
Omvärldsbevakning 
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Uppmärksamma nationella 
minoriteters och urfolks slöjd och 
hantverk 
 

Samarbete med Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji och 
Romska kulturcentret i Malmö 
 

Kvalitetssäkring Mätning och analys, ta fram indikatorer och kriterier  
 

Internationellt arbete   

Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) arbetar med att utveckla sina internationella kontakter 
inom ramen för de prioriterade områdena. 

Mål	–	samarbete,	kunskapsutbyte,	
nätverk	

Aktiviteter	

 
Utveckla kontakter och samarbeten 
inom det nordiska slöjd-, 
konsthantverks- och hantverksområdet 
 

 
Samarbeta och nätverka inom ramen för Nordisk 
kulturfond och Craft Council Europe  

 
Vara en av initiativtagarna till Internationellt ullsamarbete, 
Baltic Wool Conference och Baltic Wool 2.0 
Se under hållbarhet 
 

Utveckla kontakter inom 
kulturarvsområdet 

Delta i Hantverkslaboratoriets internationella konferens 
Biennial International Conference for the Craft Sciences 
(BICCS2020) i Mariestad 22-24 september 2020. 
Information saknas i dagsläget gällande om och hur 
konferensen kommer att genomföras 

 

 

Barn och unga  

En mycket stabil grund och stor kunskap har arbetats upp hos de regionala hemslöjds-
konsulenterna vilka arbetar praktiskt med frågorna.  Utbildningsmaterial har tagits fram och 
finns tillgängligt.  NFH växlar inriktning på tjänsten som nationell utvecklare och kommer 
därmed att vara mindre aktiva vad gäller anordnande av barn och unga aktiviteter. 

Mål	–	samarbete,	kunskapsutbyte,	
nätverk	

Aktiviteter	

 
Tillgängliggöra slöjd för barn och unga 

Skapande skola och Kulturskolan, bevakning av området 
och spridning av information  
 

Förnyelse och utveckling Omvärldsbevakning 
Utlysa projektbidrag 
 

Kvalitetssäkring Mätning och analys, ta fram indikatorer och kriterier 
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Återrapportering		

 

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att 
utveckla verksamheten kring Kultur i hela landet, Agenda 2030 och Kulturella och kreativa 
näringar. 

Kultur i hela landet   

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att 
kulturen ska komma fler till del i hela landet. 

Mål	–	kultur	för	alla	 Aktiviteter		

 
Kultur ska komma fler till del i hela 
landet 
 

 
Samverkansrådet 
Samverkan med regioner, hemslöjdskonsulenter och 
utvecklare samt deras huvudmän 
 
Arrangera och delta i konferenser, seminarier i hela 
landet. 
 
Bidragsgivning 
 

 

Agenda 2030  

Se rubrik Hållbarhet, sidan 6 

 

Kulturella och kreativa näringar  

Se rubrik… sidan 9  

 

Kvalitet	och	utvärdering	

 beskriv kvalitetsarbetet 
 Se hela ”portföljen” och beskriv kvaliteten av det sammanlagda 
 Beskriv olika ”lager” 
 Egenproducerat, lokalsamhälle 
 Beskriv komplexiteten, vad värderar vi?  
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Organisationsstyrning  
 

Kultursamverkansmodellen  

Kansliets arbete vad gäller medel till slöjdfrämjande verksamhet inom samverkansmodellen 
sker inom ramen för samverkansrådet där nämnden är representerad. De regionala 
kulturplanerna ska innehålla ett avsnitt om hemslöjdsfrämjande verksamhet, dessa planer 
granskas och följs upp i samverkansrådet och dess beredningsgrupper, där Nämnden för 
hemslöjdsfrågors (NFH) kanslichef deltar i arbetet. 

NFH besöker regioner/landsting, huvudmän, hemslöjdskonsulenter och följer på så sätt 
verksamheterna och deltar i utvecklande arbete. NFH har samarbetsavtal med Västra 
Götalandsregionen, region Skåne och region Jönköpings län. 

Mål	–	ökad	synlighet	för	slöjd,	
kunskapsutbyte	och	kunskapsspridning	

Aktiviteter	

 
Delta i samverkansrådets arbete 

 
Samrådsmöten, beredningsgrupp, uppföljningsgrupp, 
samverkanskonferens samt granskning av 
projektansökningar 
 
Delta vid samverkansrådets programpunkt vid Folk & 
Kultur, februari 2020 
 

Fördjupa samarbetet med regionerna, sprida 
kunskap om slöjd till huvudmän och 
regioner 
 

Anordna kunskapsseminarium för regionala 
kulturchefer och utvecklar, huvudmän för regional 
hemslöjdskonsulentverksamhet och samarbetsparter 
Se tidigare skrivning angående att seminariet eventuellt 
ställs in  
 
Resor till regionerna 
Revidering, ställs in till förmån för digitala möten 
 
Samarbetsavtal 
 
Fortbildning regional hemslöjdsverksamhet via 
konferenser och seminarier 
 

Kvalitetsfrämjande Mätning och analys, ta fram indikatorer och kriterier 
 

 

Uppdrag praktikplatser statliga myndigheter 

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 
och 2020 m.m.  Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.  



 

13 
 

Nämnden för hemslöjdsfrågor kommer arbeta med uppdraget enligt instruktioner i 
regeringsbesluten. 

  

Nämnd och kansli  

 

Nämnden 

Nämnden har två sammanträden under våren och två under hösten. Årets andra möte kommer 
att hållas i Region Skåne. Februari- och decembersammanträdena är beslutsmöten medan maj- 
och oktobermötet ger utrymme för mer långsiktiga strategiska diskussioner.  

Personal  

Kansli 
Kanslichef Friedrike Roedenbeck 100 % 
Handläggare Helene Wallin 100 % 
Administratör/nämndens sekreterare Ingela Lindqvist 50 % kansli + 30% främjande 

Nationell utvecklare hållbarhet 
Annkristin Hult 60% 

 

Kvalitetssäkring och statistik 

Kansliets arbete med att höja kvaliteten i alla processer fortgår. 

Kompetensutveckling  

Kompetensutveckling sker kontinuerligt genom deltagande i konferenser och seminarier samt 
genom fortbildning i hantering av system och digitala verktyg. Därutöver olika utbildnings-
insatser kopplade till kansliets uppdrag och mål. 

Revidering, att i princip alla möten måste bli digitala innebär en stor utveckling och fortbildning 

Kommunikation 

Kansliet kommer fortsatt analysera utfall av användandet av olika kommunikationskanaler så 
som seminarier, nyhetsbrev, sociala medier och podcasten Handgjort. Säsong 2 av Handgjort har 
inriktningen att bredda synen på slöjd genom intervjuer med olika personer. Säsongen spelas in 
och sänds under första halvåret 2020. 

Revidering, ett avsnitt med bäring på Covid 19 och utövarnas situation har spelats in och sänts 

Ekonomi 

Kansliet arbetar i enlighet med egna, Tillväxtverkets och Statens servicecenters instruktioner 
och rutiner för ekonomihantering. 
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Värdmyndighet  

Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) har Tillväxtverket som värdmyndighet, vilket innebär att 
Tillväxtverket står för lokaler, ekonomi- och personaladministration (via Statens servicecenter), 
utrustning och inventarier samt övrig administrativ service åt nämnden. Detta regleras i 
Tillväxtverkets regleringsbrev.  

För NFH är detta arrangemang oerhört betydelsefullt, dels för att det innebär att kansliet fullt ut 
kan koncentrera sig på sina kärnfrågor, dels för närheten till näringsfrågorna och möjligheten till 
gemensamma projekt.  Kansliets personal ingår i olika arbetsgrupper för frågor knutna till 
Tillväxtverkets system, lokaler, service, administration och myndighetens kulturförening. 

Revidering, arbetsplatsen är tillsvidare stängd och NFHs kansli arbetar hemifrån 

Tillväxtverkets receptionist hanterar fysisk post	åt NFH	

 

Utmaningar och risker 
 

Kansliet		

Kansliet består av 2,5 tjänst vilket naturligtvis innebär såväl utmaningar som risker. Utmaningen 
är att hålla verksamheten i paritet med vad kansliet mäktar med. Riskerna består i att 
arbetsbördan lätt blir för stor och att om någon blir sjuk så ökar belastningen ytterligare på 
övriga. 

Bidragsgivning	

Utmaningen är att efter år av statisk bidragsgivning driva utveckling med i princip stillastående 
anslag och att hålla en kvalitativ hög nivå på verksamheten. En risk är att mottagarna av 
organisations- och verksamhetsbidrag i mycket hög grad är beroende av Nämnden för 
hemslöjdsfrågors bidrag då andra bidragsgivare saknas eller inte kan matcha ett sänkt bidrag 
ifrån NFH. Detta innebär att omfördelning av bidrag kräver reellt aktivt utvecklingsarbete ifrån 
såväl bidragsgivare som mottagare för att verksamheter inte skall raseras. Att inte omfördela 
och aktivt utveckla innebär en risk för områdets utveckling.	

 


