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UPPDRAG HEMSLÖJDSKONSULENTERNA 2018
1. Allmänna förutsättningar
Uppdraget för regional hemslöjdsfrämjande verksamhet utförs av hemslöjdskonsulenterna
år 2018. Hemslöjdskonsulenterna är en del av Region Jämtland Härjedalen Kultur, nedan
kallad regionen, och omfattas av samverkansmodellen. De nationella kulturpolitiska målen,
Regionala utvecklingsstrategin, Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2018 samt
förvaltningens verksamhetsplan är styrande för den hemslöjdsfrämjande verksamheten.
Verksamheten ska bidra till länsinvånarnas livskvalitet och till en kontinuerlig förnyelse av
kulturlivet. Hänsyn ska tas till behov och önskemål från kommuner och civilsamhälle. Det
mångkulturella perspektivet liksom mångfald, jämställdhet, jämlikhet och delaktighet ska
beaktas. Kulturplanens prioriterade områden, Kultur för alla, De professionella
kulturskaparna och Kulturdriven tillväxt, ska integreras i verksamheten. Handlingsplan för
ökad tillgänglighet samt den Regionala utvecklingsförvaltningens verksamhetsplan ska
följas.

2. Uppdrag
Hemslöjdskonsulenterna har det hemslöjdsfrämjande uppdraget vilket innefattar att driva
utvecklingen av den samlade hemslöjdsverksamheten i Jämtland Härjedalen.
Hemslöjdskonsulenterna har Jämtland Härjedalen som arbetsfält, ska förverkliga regional
och nationell kulturpolitik samt samverka med, och vara en resurs för kommuner, skola,
civilsamhälle och kulturskapare. Hela länet ska nås av utbudet och verksamheten ska
tillgodose prioriterade målgruppers särskilda behov vilket inkluderar personer med
funktionsnedsättningar, barn, unga och äldre, nationella minoriteter samt utlandsfödda.
Verksamheten innefattar att öka möjligheten för barn, ungdomar och vuxna att möta och
utöva tekniker inom hemslöjd och konsthantverk samt att lyfta fram hemslöjdens betydelse
för regional tillväxt och sysselsättning. Verksamheten ska tillvarata och stimulera förnyelse
och utveckling av hemslöjdens material- och teknikkunskap, formspråk, tradition och
kvalitet samt arbeta för att förbättra villkoren för de professionella slöjdarna och
konsthantverkarna.
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Regionen har uppgiften att hantera och följa upp det regionala uppdraget på
hemslöjdsområdet enligt samverkansmodellen. Uppdraget består av ett huvuddokument
som beskriver uppdraget samt bilaga 1) Kulturrådets riktlinjer för uppföljning.

3. Mål
Verksamheten ska tillvarata och stimulera förnyelse och utveckling av hemslöjdens
material- och teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet, arbeta för att främja intresset
för eget skapande samt tillgängliggöra mötesplatser för brukare, främjare och skapare av
hemslöjd. Verksamheten ska främja kvalitet, förnyelse och tillgänglighet.
Verksamheten ska bidra till de nationella kulturpolitiska målen samt till att civilsamhället
stärker sin roll i kulturlivet, att fler är aktiva och skapande samt att fler företag inom
kulturella och kreativa sektorn stärker länets attraktionskraft. Verksamheten ska beakta ett
jämställdhets-, HBTQ- och normkritiskt perspektiv.

4. Förväntat resultat/Nyckeltal
Verksamheten ska ha deltagit i insatser, utbildning med syfte att öka kompetensen kring
HBTQ och normkritik samt bidragit med aktiviteter i Staare2018.
Antal programaktiviteter/kommun, Antal utställningar/kommun
Antal deltagare varav barn och unga upp till 18 år
Procentuell del av arbetstiden som använts för:
- verksamhet som riktas till barn och unga
- verksamhet som riktas till det civila samhället
- att stärka det professionella kulturlivet

5. Period
Uppdraget gäller under perioden 1 januari 2018 – 31 december 2018.

6. Verksamhetens omfattning
Hemslöjdskonsulenterna utför på uppdrag av regionen, (fr.o.m. 2018-01-01), regional
hemslöjdsfrämjande verksamhet inom Jämtland Härjedalen.

7. Ekonomi
För verksamheten 2018 ersätter regionen hemslöjdskonsulenterna med ett enhetligt bidrag
om 1 641 tkr, (inklusive lönerörelsen för 2018). Kulturrådets beslut om statligt stöd kan
komma att påverka nivån.

8. Insyn
Regionen och samtliga kommuner i Jämtland Härjedalen har rätt till insyn i verksamheten

3(3)

9. Information, uppföljning och utvärdering
Det angivna uppdraget, målen och de förväntade resultaten som beskrivs följs årligen upp
av regionen. En verksamhetsberättelse ska inlämnas till regionen senast den 31 december
eller på annan tid som regionen anger. Uppföljning av kvantitativa och kvalitativa
resultatmått avseende konst- och kulturfrämjande verksamhet i enlighet med Kulturrådets
riktlinjer för uppföljning av statsbidrag ska inlämnas till regionen senast den 28 februari
eller på annan tid som regionen anger. (bilaga 1) Kulturdatabasen ska användas för
återrapportering av kvantitativa resultat. Regionen äger rätt att besluta om särskild
utvärdering av delar eller hela verksamheten som uppdraget berör. Hemslöjdskonsulenterna
ska i så fall bidra med att ta fram för regionen relevanta uppgifter och underlag.

10. Överlåtelse
Hemslöjdskonsulenterna äger inte rätt att överlåta detta uppdrag till annan utförare.

11. Giltighet
Detta uppdrag är giltigt när det antagits av regionala utvecklingsnämnden.
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