februari 2018

VERKSAMHETSPLAN 2018
Antagen vid Nämnden för hemslöjdsfrågors sammanträde 15 februari 2018.
Föredragande var kanslichef Friedrike Roedenbeck.
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UTGÅNGSPUNKTER FÖR VERKSAMHETSPLAN 2018

Hållbarhet, kulturarv, minoriteter, kulturella och kreativa näringar samt barn och unga är
prioriterade frågor i Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhet vilket skall avspeglas i
tilldelning av organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag. Prioriteringarna
avspeglas även i ämnesval på konferenser/seminarier och de nationella utvecklarnas arbete.
Enligt Nämnden för hemslöjdsfrågors regleringsbrev 2018:

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 näringsoch hållbarhetsperspektiv och därmed tillvarata hemslöjdens materialkunskap,
teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet,
• 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.

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.
• NFH ska i samarbete med andra aktörer verka för att kulturen ska komma fler till del i
hela landet,
• delta i samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Uppdrag
•
•

NFH ska utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar,
medverka till uppdraget Moderna beredskapsjobb i staten.

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)
ap 2. Främjande av hemslöjd
Summa

2 579
9 032
11 611
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MÅL 2018
Förnyelse och utveckling

NFHs 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. Under året kommer kansliet arbeta med nya
samtida vidgade formuleringar avseende mål, målgrupper och verksamhet.

Långsiktigt mål

Målet för NFH är att öka intresset för, kunskapen om och utövandet av hemslöjd i hela landet.

Interna mål

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska vara
• en effektiv och rättssäker verksamhet,
• en intressant och relevant samarbetspart,
• en attraktiv arbetsplats.

Verksamhetsstrategi
•
•
•
•

att genom ökad omvärldsbevakning fördjupa kunskapen om slöjdområdet nationellt och
internationellt samt sprida den kunskapen till relevanta aktörer
att utveckla nya samarbeten som stärker internationell, nationell, regional och lokal
slöjdverksamhet
att intensifiera samarbetet med andra myndigheter, regioner, hemslöjdskonsulenternas
huvudmän samt organisationer i civilsamhället
att öka myndighetens internationella fokus

FRÄMJANDE AV HEMSLÖJD
Samordning

Hjärtat i Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhet är samordning och främjande.
Fem till sex seminarier samt årskonferens kommer att arrangeras med tema hållbarhet,
kulturarv, vidgat deltagande och näring.
Mål – synlighet, kunskapsspridning
Erfarenhetsutbyte och
kunskapsutveckling

Aktiviteter
Utbildnings- och fortbildningskonferenser för
hemslöjdskonsulenter och övriga intressenter inom området.
Fördjupningsseminarier inom fokusområden.
Synliggörande och aktiva stödinsatser av NFHs samarbete
med Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund,
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji och Romska kulturcentret i
Malmö

Kvalitetsfrämjande

Mätning och analys, ta fram indikatorer och kriterier
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Bidragsgivning - Projektbidrag
Mål
Utforska nya idéer, utveckla nya
arbetsformer och vidga målgruppen

Aktiviteter
Sprida kännedom om projektbidragen utanför gruppen
regionala hemslöjdsfrämjare och traditionella föreningslivet
för att få ett vidgat deltagande
Deltaga i kulturmyndigheternas gemensamma
informationstillfällen
Undersöka möjligheterna till underskrift med e-legitimation/
mobilt bank-id för att underlätta ansökningsförfarandet
Utveckla arbetet med att presentera genomförda projekt i
ännu högre utsträckning på seminarier och konferenser

Kvalitetsfrämjande

Mäta och analysera, utvärdera förnyat arbetssätt

Bidragsgivning - Verksamhetsbidrag
Nationella utvecklare sameslöjd
Tre nationella utvecklare sameslöjd delfinansieras av NFH och har Sameslöjdstiftelsen - Sámi
Duodji i Jokkmokk som huvudman. Konsulenterna har inriktning ”hantverk och kulturarv”,
”näring” samt ”marknadsföring och kommunikation”.
Regionala utvecklare - främjande av slöjd Stockholms län
NFH fördelar verksamhetsbidrag till och följer upp det hemslöjdsfrämjande arbetet i Stockholms
län på grund av att Stockholms läns landsting inte ingår i Samverkansmodellen.

Bidragsgivning - Organisationsbidrag

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR, skall enligt Nämnden för hemslöjdsfrågors
regleringsbrev tilldelas organisationsbidrag.
Mål
Ett levande och aktivt civilsamhälle

Aktiviteter
Utbetala och följa upp organisationsbidrag till SHR
Kontinuerlig samverkan och informationsutbyte
Utveckla kriterier för bidragsgivning

Projektsamverkan

Se under rubrik Hållbarhet samt Kulturarv

Utökade kontaktytor i civilsamhället

Inbjudan av föreningar och organisationer inom slöjdområdet

Vidgat deltagande

Se under rubrik Vidgat deltagande och mångfald, aktivt
kartlägga och bjuda in

Kvalitetsfrämjande

Mätning och analys, ta fram indikatorer och kriterier
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Främjande av prioriterade områden
Hållbarhet

Nämnden för hemslöjdsfrågor skall tillsammans med Svenska Hemslöjdsföreningarnas
Riksförbund fortsätta och utvidga det under 2017 påbörjade samarbetet kring
hållbarhetsfrågorna med Agenda 2030 som utgångspunkt. NFH skall under året tillsätta
personalresurs för samordning av hållbarhets- och näringsfrågor i den svenska ullnäringen.
Mål - ökad synlighet och
kunskapsspridning

Aktiviteter

Slöjd skall vara och uppfattas som
hållbar

Hållbarhetskonferens med utgångspunkt i projekt och
verksamheter finansierade av NFH

Förnyelse och utveckling

Utlysa projektbidrag
Omvärldsbevakning

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.
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, GU).
Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, LSK, Göteborgs universitet
Nämnden för hemslöjdsfrågor var initiativtagare till kandidatutbildningen Ledarskap i slöjd och
kulturhantverk, vars studenter är framtida rekryteringsbas för befattningar inom
slöjd/kulturområdet. Samverkan med Institution för kulturvård sker genom studenterna bjuds
in till NFHs kansli för information och samtal, NFH tar emot studenter för praktik på kansliet
samt bjuder in två studenter per tillfälle i samband med fortbildningskonferenserna för
hemslöjdskonsulenter. NFHs personal medverkar i utbildningen som föreläsare.
Unescos konvention om det immateriella kulturarvet
Inom ramen för Unescos konvention om det immateriella kulturarvet söker Nämnden för
hemslöjdsfrågor samarbete och kunskapsutbyte med myndigheter, organisationer och
civilsamhälle.
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Mål - Minoriteter
Implementera Unescos konvention om
det immateriella kulturarvet

Aktiviteter – Samarbete med
Möte inom noden för traditionell hantverkskunskap
Insamling av förteckningar till Institutet för språk och
folkminnens Levande traditioner
Tema på NFH årskonferens

Medverka till samarbete och
kunskapsutbyte angående
dokumentation av praktisk kunskap

Delta i styrgruppsmöten på Hantverkslaboratoriet (HL),
Mariestad (4st)
Samverkan med Riksantikvarieämbetet och
Hantverkslaboratoriet kring inbjudan och arrangemang av
internationell konferens inom ramen för EU parlamentets
Open Method of Coordination (OMC), Skills, Training and
Knowledge Transfer. Traditional and emerging Heritage
Professions

Digitalisering

Samverka med Svenska Hemslöjdsföreningarnas
Riksförbund kring databasen Hemslöjdens samlingar

Förnyelse och utveckling

Omvärldsbevakning
Utlysa projektbidrag
Samarbete Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, GU
Normkritik

Minoriteter

Samarbete med Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji och Romska
Kulturcentret Malmö kring kulturarvsfrågor

Kvalitetssäkring

Mätning och analys, ta fram indikatorer och kriterier

Vidgat deltagande och mångfald

Med mångfalden i alla dess betydelser i fokus skall NFH fortsätta kartlägga Slöjdsverige och
bygga nya kontaktytor. Omvärldsbevakning, analys och spridning av information kommer att
vara i fokus.
SlöjdCultures - ett samarbete mellan storstadsregionerna
Samverkan mellan NFH, länshemslöjdskonsulenterna i Stockholms län, Västra
Götalandsregionen och Region Skåne med syfte att öka kunskapen om och arbetet med mångfald
inom slöjdverksamhet fortsätter under 2018. Gruppen har under 2017 arbetat med att utveckla
sin kompetens vad gäller mångfald och kommunikation i syfte att nå ökad mångfald och vidgat
deltagande inom slöjdverksamheter.
Mål
Vidgat deltagande i organisationer,
samarbeten och aktiviteter

Aktiviteter
Deltagande i styrgrupp
Samarbete med storstadsregionerna i SlöjdCultures, för ökad
kunskap

Förnyelse, utveckling, tillgänglighet och
vidgat deltagande

Utlysa projektbidrag
Omvärldsbevakning, kartläggning
Arbeta med extern finansiering för en slöjdfestival
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Uppmärksamma minoriteters slöjd och
hantverk

Samarbete med Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji,
Hälsinglands museum och Romska kulturcentret i Malmö

Kvalitetssäkring

Mätning och analys, ta fram indikatorer och kriterier

Internationellt arbete

Nämnden för hemslöjdsfrågor arbetar med att utveckla sina internationella kontakter inom
ramen för de prioriterade områdena.
Mål
Utveckla kontakter och samarbeten
inom det nordiska slöjd-,
konsthantverks- och hantverksområdet

Aktiviteter
Tillsammans med Nordisk kulturfond och Statens kulturråd
arrangera ett nordiskt nätverksmöte inom ramen för
Nordisk kulturfonds tema Handmade

Utveckla kontakter och samarbeten
internationellt inom ullnäringen

Samverka med Shetland Museum and Archives samt North
Atlantic Native Sheep and Wool Conference

Utveckla kontakter inom
kulturarvsområdet

Se under rubrik Kulturarv

Barn och unga

Arbetet med frågor kring barn och ungas slöjdande har varit Nämnden för hemslöjdsfrågors
(NFH) mest prioriterade område då man under en lång rad av år haft den inriktningen på en
100% tjänst som nationell utvecklare. En mycket stabil grund och stor kunskap har arbetats upp
hos de regionala hemslöjdskonsulenterna som i hög utsträckning arbetar med frågorna. NFH
växlar inriktning på tjänsten som nationell utvecklare och kommer därmed att vara mindre aktiv
i frågorna vad gäller anordnande av aktiviteter.
Mål
Tillgängliggöra slöjd för barn och unga

Aktiviteter
Skapande skola: bevakning av området och spridning av
information
Kulturskolan: medverka till regional implementering

Förnyelse och utveckling

Omvärldsbevakning
Utlysa projektbidrag

Kvalitetssäkring

Mätning och analys, ta fram indikatorer och kriterier
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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. 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. NFH har samarbetsavtal med Västra Götalandsregionen, region Skåne och
region Jönköpings län.
Mål – ökad synlighet och
kunskapsspridning
Delta i samverkansrådets arbete

Aktiviteter

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

Seminarium för huvudmän för regional
hemslöjdskonsulentverksamhet
Resor till regionerna
Samarbetsavtal
Fortbildning regional hemslöjdsverksamhet

Kvalitetsfrämjande

Mätning och analys, ta fram indikatorer och kriterier

Samrådsmöten, beredningsgrupp, uppföljningsgrupp,
granskning av projektansökningar
Seminarium i Almedalen

Samarbete för kultur till fler

Nämnden för hemslöjdsfrågor kommer aktivt att söka nya samarbeten som innebär att aktörer,
utövare och organisationer som inte har haft tillgång till slöjdande och slöjd får det, likväl som
att redan befintliga samarbeten utvidgas.
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UPPDRAG
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. Många i branschen är kombinatörer vilket måste vara
en utgångspunkt i en undersökning.
Mål – ökad kunskap och
systemförbättringar
Bättre förutsättningar för
näringsverksamhet inom slöjd,
konsthantverk och småskalig design

Aktiviteter - Branschanalys

Bättre förutsättningar för
internationellt främjande av slöjd
Förnyelse och utveckling

Initiera och stötta internationella slöjdsatsningar,
främja export
Omvärldsbevakning
Utlysa projektbidrag
Samarbete med minoriteterna i näringsfrågor

Arbeta för att få till stånd en branschanalys av området
slöjd, konsthantverk och småskalig designproduktion.
Ta initiativ till en översyn av SNI koder gällande ovan
nämnda områden.
Fortsätta stötta och utveckla branschinitiativ inom
inhemsk ull produktion.

Moderna beredskapsjobb i staten

Nämnden för hemslöjdsfrågor kommer att arbeta med uppdraget i enlighet med instruktion.
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NÄMND OCH KANSLI
Nämnden

Nämnden har två sammanträden under våren och två under hösten. Vid behov kan ytterligare
ett sammanträde sättas in. Februari- och decembersammanträdena är beslutsmöten medan majoch oktobermötet ger utrymme för mer långsiktiga strategiska diskussioner.

Personal

Kanslichef Friedrike Roedenbeck 100 %
Handläggare Helene Wallin 100 %
Administratör Ingela Lindqvist 50 %
Nationell utvecklare hemslöjd 100%, vakant
Kvalitetssäkring och statistik
Kansliets arbete med att höja kvaliteten i alla processer fortgår. 2018 kommer kansliet fokusera
på att utveckla arbetssätt och rutiner som är anpassade till Tillväxtverkets nya systemlösningar.
Kansliet skall söka samarbete med Kulturanalysmyndigheten och Kulturrådet för att hitta
former för samordning av den hemslöjdsstatistik produceras.
Kompetensutveckling
Kompetensutveckling sker kontinuerligt genom deltagande i konferenser och seminarier samt
genom fortbildning i hantering av system och digitala verktyg. Därutöver olika
utbildningsinsatser kopplade till kansliets uppdrag och mål.
Kommunikation
Kansliet kommer under året analysera utfallet av användandet av olika kommunikationskanaler
så som seminarier, nyhetsbrev, tipsmail och Facebook.
Ekonomi
Kansliet arbetar i enlighet med egna, Tillväxtverkets och Statens servicecenters instruktioner
och rutiner för ekonomihantering.

Värdmyndighet

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 Tillväxtverkats 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.

10 (10)

