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Slöjd och hantverk ska ha en stark och självklar ställning i hela landet. 
Där den traderade kunskapen, i mångfalden av uttryck, i egenmakten 
och görandet kan visa vägar mot ett hållbart samhälle. 
Nämnden ska verka för en bred, välkomnande och inkluderande slöjd- och 
hantverkskultur där traditioner och kunskap värnas och där nya uttryck, grupper, 
kulturer och förhållningssätt välkomnas.  

Vi uppmuntrar till utbyte och utveckling inom slöjden, vi stödjer att kunskap och 
färdigheter delas generöst, och uppskattar de sociala värdena av gemensamt skapande.  

Nämnden ska stödja slöjdfältets traditionella sätt att arbeta; lokalt, småskaligt, 
resurssnålt, självorganiserat, lärande och i samklang med den omgivande naturen, görs 
tillgängligt för fler och kan vara en kraft för omställning mot ett mer hållbart samhälle. 
Slöjden ska leva och utvecklas i hela landet.  

Nämnden ska verka för en stark och levande slöjdkultur bland barn och unga på deras 
egna villkor. Och för att slöjdämnet ska utvecklas och nå sin potential i skolan såväl som 
i civilsamhälle och på kulturinstitutioner.  

 
Utdrag ur Nämnden för hemslöjdsfrågors vision 2021. 
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Utgångspunkter för verksamhetsplan 2022 
 

Som expertmyndighet med nationell överblick samverkar Nämnden för hemslöjdsfrågor med 
andra myndigheter, regioner, ideellt föreningsliv och professionella utövare.  Nämnden för 
hemslöjdsfrågor stöttar områdets kulturella infrastruktur och bidrar till att skapa 
förutsättningar för slöjd i hela landet på ett likvärdigt sätt.  Nämnden för hemslöjdsfrågor 
kommunicerar aktivt slöjd- och hantverksområdets belägenhet till riksdag och regering, under 
pandemin med särskilt fokus på professionellt yrkesutövande med mål att sektorn skall stärkas 
ekonomiskt även 2022. Slöjd- och hantverksområdets professionella har i låg omfattning nåtts 
av de generella krisstöd som regeringen satt in under 2020-2021.  

Pandemins effekter på slöjdområdet är av två slag, de professionella utövarna står fortfarande i 
hög grad utan stöd i en verklighet där utställningar, pedagogisk verksamhet med mera är 
stängda eller kraftigt begränsade vilket innebär stort intäktsbortfall för de enskilda företagarna. 
Den andra effekten som vi uppfattar är att intresset och utövandet av slöjd och hantverk har 
ökat kraftigt men att sektorn har svårt att möta efterfrågan. 

Myndighetens insatser för att dämpa pandemins skadeverkan handlar främst om att 
kommunicera områdets belägenhet men även att i möjligaste mån styra om resurser för att 
stärka professionellt utövande. Samtidigt är det av stor vikt att myndigheten parallellt fångar 
upp intresset för och utvecklingen av området i stort. 

Övergripande mål  
Målet för Nämnden för hemslöjdsfrågor är att öka intresset för, kunskapen om och utövandet av 
slöjd och hantverk i hela landet bl a genom aktivt informations- och påverkansarbete inom den 
statliga sfären samt intressesfären i stort. 

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 och utlysa projektbidrag som 
stärker internationell (ej bidrag), nationell, regional och lokal slöjdverksamhet, 
 

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

• att genom ett systematiskt arbete verka för likvärdig tillgång till slöjd och hantverk i hela 
landet 
 
 

Administrativa mål  
Nämnden för hemslöjdsfrågor ska vara  

• en effektiv och rättssäker verksamhet, 
• en intressant och relevant samarbetspart. 
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Enligt Nämnden för hemslöjdsfrågors regleringsbrev 2022 
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, Sverige i Unescos kommitté för det 
immateriella kulturarvet, 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. Myndigheten 
ska även redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i 
fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor.  

 

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) 2 620 

ap 2. Främjande av hemslöjd                                                                              9 185 

Summa  11 805  
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Främjande av hemslöjd – mål 2022 
 

Samordning av nationell hemslöjdsfrämjande verksamhet 

Samordning sker i samverkansrådet genom arbetet inom ramen för samverkansmodellen. 

Samordning av nationell hemslöjdsfrämjande verksamhet sker också genom samverkan med 
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, Insamlingsstiftelsen-Sameslöjdstiftelsen Sámi 
Duodji och Romska kulturcentret i Malmö.  

Samordning av regional hemslöjdsfrämjande verksamhet 

Samverkan, konferens och fortbildning riktad till landets regionala hemslöjdskonsulenter och 
utvecklare samt deras huvudmän är en viktig del i myndighetens arbete då det samlar och 
utvecklar det nationella nätverk som regionala konsulenter och utvecklare utgör. Den så kallade 
Årskonferensen kommer även under 2022 att delas upp på flera digitala tillfällen och Strategisk 
slöjd är även fortsättningsvis temat. Fortsatt arbete med slöjdens olika publiceringsformer, 
ämnesutveckling och arrangörskap kommer att prioriteras. 

Kunskapsseminarium under rubriken Olika vägar till kunskap arrangeras i samarbete med 
slöjdutvecklarna i region Jönköping. 

Mål – synlighet, kunskapsspridning Aktiviteter 

Erfarenhetsutbyte Anordna utbildnings- och fortbildningskonferenser för 
hemslöjdskonsulenter och regionala utvecklare. 
 

Kunskapsspridning Anordna kunskapsseminarium riktat till strategisk nationell 
och regional nivå samt huvudmän för regionala 
hemslöjdskonsulenter och utvecklare. 
 

FN mål 17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap 
 

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. Under året skall minst två projektutlysningar med olika inriktning 
genomföras. 

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, bl a genom digitala informationsmöten. 
 
Ytterligare utveckla arbetet med att presentera 
genomförda projekt i olika sammanhang.  
 

FN mål 12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara 
livsstilar 
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Bidragsgivning - verksamhetsbidrag 
Verksamhetsbidrag fördelas av Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) under året till 
Insamlingsstiftelsen-Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji för stiftelsens arbete med samisk slöjd och 
slöjdare samt till Romska Kulturcentret i Malmö för huvudmannaskapet för nationell utvecklare 
romskt hantverk. 

Hemslöjdsfrämjande i region Stockholm 

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

Mål – stöd och samverkan Aktiviteter 

 
Ett levande och aktivt civilsamhälle 
 
 
 
 

 
Utbetala och kvartalsvis följa upp verksamhetsbidrag till 
Insamlingsstiftelsen-Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji.  
 
Utbetala och kvartalsvis och följa upp verksamhetsbidrag till 
Romska Kulturcentret Malmös uppbyggnad av en nationell 
utvecklarfunktion.  
 
Verka för en stabil verksamhet inom region Stockholm. 
 

FN mål 10.2 Främja social, ekonomisk och politisk inkludering 
 

Bidragsgivning - Organisationsbidrag 
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR, tilldelas enligt NFHs regleringsbrev 
organisationsbidrag   

Mål – stöd och samverkan Aktiviteter 

 
Ett levande och aktivt civilsamhälle 
 
 

 
Samverka, utbetala och följa upp organisationsbidrag till 
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund. 

Utökade kontaktytor i civilsamhället Samverkan och informationsutbyte med slöjd och 
hantverksorganisationer. 
 

Projektsamverkan 
 

Digitalt museum / Hemslöjdens samlingar 
 

FN mål 17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap  
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Mål och återrapporteringskrav gällande främjande 
 
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. 
Aktivt arbeta med digital tillgänglighet. 
 
I hela verksamheten ha fokus på nationell spridning, 
mångfald och tillgänglighet. 
 

FN mål 10.2 Främja social, ekonomisk och politisk inkludering 

 
Sverige i Unescos kommitté för det immateriella kulturarvet 

Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) ska redovisa hur myndigheten bistått Institutet för språk 
och folkminnen i dess arbete som expert i kommittén och hur NFH under året bidragit till det 
fortsatta genomförandet av konventionen i Sverige 

Mål – kunskapsutbyte och 
kunskapsförmedling 

Aktiviteter – Samarbete med 

 
Implementera Unescos konvention om 
det immateriella kulturarvet  
 

 
Genom aktivt arbete inom noden Traditionell 
hantverkskunskap samt vara pådrivande vad gäller 
förtecknande av element. Genom deltagande i Institutet för 
språk och folkminnens möten och aktiviteter. 
 

Strategiskt arbete                                      
 
 
 

Genom att aktivt involvera kunniga personer och relevanta 
organisationer i myndighetens och nodens arbete skapa 
goda exempel och modeller för vidareförande av 
immateriellt kulturarv. 
 

Medverka till samarbete och 
kunskapsutbyte angående 
dokumentation av praktisk kunskap 
 

Delta i styrgruppsmöten på Hantverkslaboratoriet (HL), 
Mariestad (4 st) 
 

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 Insamlingsstiftelsen-Sameslöjdstiftelsen 
Sámi Duodji och Romska Kulturcentret Malmö kring 
kulturarvsfrågor. 

FN mål 17.6 Samarbeta och dela kunskap kring vetenskap, 
teknik och innovation 
 
17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap 

 
Agenda 2030 
För att regeringen ska kunna redovisa hur Sverige genomför Agenda 2030 behöver information 
inhämtas från berörda myndigheter. Nämnden för hemslöjdsfrågor skall därför redogöra för hur 
verksamheten bidragit till att uppnå målen i Agenda 2030. 

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

Aktiviteter 

 
Ökad synlighet och kunskapsspridning 
 

 
Ingå i projektet Baltic Wool Cooperation, med finansiering 
från Svenska Institutet. 
 

Strategiskt arbete med slöjd för att 
uppnå de globala hållbarhetsmålen 
 

Fortsatt arbete inom Strategisk slöjd – Agenda 2030. 
Definiera och motivera hemslöjdsområdet i strävan att bidra 
till uppnående av målen. 
 
Samverkan med regionala hemslöjdskonsulenter och 
utvecklare samt deras huvudmän. 
 
Vara partner i forskningsprojektet Lek i staden: Hackade 
och samslöjdade urbana interventioner.  
 

Nationell utvecklare 
 
 
 

Samverka inom branschområdet ull i syfte att utveckla 
värdekedjan gällande bl a klassificering av ull samt 
bildandet av en branschorganisation. Gäller första kvartalet 
2022. 
 

Förnyelse och utveckling 
 

Omvärldsbevakning 
Utlysa projektbidrag med fokus på Agenda 2030 
 

FN mål 3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma 
sjukdomar och främja mental hälsa 
 
11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering 
 
11.A Främja nationell och regional utvecklingsplanering 
 
12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar 
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Kulturella och kreativa näringar 
Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa vilka insatser myndigheten har gjort för att främja 
kulturella och kreativa näringar.  

Mål – ökad kunskap och 
systemförbättringar 

Aktiviteter - Branschanalys 

 
Bättre förutsättningar för 
näringsverksamhet inom slöjd, 
konsthantverk och småskalig design 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bidraga till utredningen Nationell strategi för de kulturella 
och kreativa näringarna 

Stödja initiativ till branschorganisation 
 
Sprida information om yrkesverksamma slöjdares villkor. 
 
Söka fortsatt samarbete med Tillväxtverket, 
Kulturanalysmyndigheten och Kulturrådet för att hitta 
former för samordning av produktion av hemslöjdsstatistik 
samt framtagande av SNI-koder 
 
Samarbete med minoriteterna i näringsfrågor 
 

Bättre förutsättningar för 
näringsverksamhet inom svensk 
ullnäring 

Stötta tagna initiativ till bildande av branschplattform 
 
Fortsätta stötta och utveckla branschinitiativ inom 
inhemsk ullproduktion i samverkan med till exempel 
Tillväxtverket, (under första kvartalet)  
 
 

Förnyelse och utveckling Omvärldsbevakning 
Utlysa projektbidrag 
 

FN mål 8.3 Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad 
företagsamhet 
 
8.8 Skydda arbetstagare rättigheter och främja trygg 
och säker arbetsmiljö för alla 
 
12.7 Främja hållbara metoder för offentlig 
upphandling 
 
12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar 

 

  



 
 
 

9 (10) 
 

Organisationsstyrning  
 

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen  
Nämnden för hemslöjdsfrågor ska under 2021 delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd 
som skall samordna de nationella kulturpolitiska intressena inom ramen för 
kultursamverkansmodellen. 

Mål – ökad synlighet för slöjd, 
kunskapsutbyte och kunskapsspridning 

Aktiviteter 

 
Delta i samverkansrådets arbete 

 
Samrådsmöten, beredningsgrupp, 
uppföljningsgrupp, samverkanskonferens samt 
granskning av slöjdrelaterade ansökningar om 
utvecklingsbidrag. 
 

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

Anordna kunskapsseminarium för regionala 
kulturchefer och utvecklare, huvudmän för regional 
hemslöjdskonsulentverksamhet och 
samarbetsparter 
 
Möten med regioner inför deras framtagande av nya 
kulturplaner 
 
Samarbetsavtal 
 

Kvalitetsfrämjande Mätning och analys, ta fram indikatorer och 
kriterier 
 

FN mål 10.2 Främja social, ekonomisk och politisk 
inkludering 
 
11.A Främja nationell och regional 
utvecklingsplanering 

 

Uppdrag praktikplatser statliga myndigheter 
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021-
2023. Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning 
som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021- 2023. Myndigheten ska även redovisa hur 
den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade 
utsläpp från tjänsteresor.  
 

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

 

Nämnden 
Nämnden har normalt två sammanträden under våren och två under hösten. Februari- och 
decembersammanträdena är beslutsmöten medan maj- och oktobermötet ger utrymme för mer 
långsiktiga strategiska diskussioner. Under 2022 skall minst två projektutlysningar genomföras 
samt byte av hälften av nämndens ledamöter, vilket kan komma att innebära extra nämndmöten. 

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

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. 

Kommunikation 
Kansliet kommer fortsatt analysera utfall av användandet av olika kommunikationskanaler så 
som seminarier, nyhetsbrev, sociala medier och podcasten Handgjort som har inriktningen att 
bredda synen på slöjd. 

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

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. Kansliets personal ingår i 
olika arbetsgrupper för frågor knutna till Tillväxtverkets system, lokaler, service, administration 
och myndighetens kulturförening. 
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