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1

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
att fastställa verksamhetsplanen för länshemslöjdskonsulenterna
I Stockholms län 2010 i enlighet med förslagsskrivelse och inge planen
till Nämnden för hemslöjdsfrågor.

2

Kulturnämndens uppdrag

Kulturnämnden skall årligen fastställa verksamhetsplan för konsulentverksamheten och inge den till Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH). I särskild
ordning inger förvaltningen ansökan om statsbidrag för de statsbidragsberättigade konsulenttjänsterna, textil och hård slöjd.
Utgångspunkten för länshemslöjdskonsulenternas verksamhet är kulturnämndens kulturpolitiska mål och de riktlinjer som angivits av NFH.
2.1

Verksamhetsmål 2010

I ett hemslöjdsperspektiv ska de kulturpolitiska målen upprätthållas genom att
LHK ska ta initiativ till, planera, samordna och göra insatser för att främja
hemslöjd i det egna länet genom:
Att stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjden ur såväl ett kulturellt som ett närings- och hållbarhetsperspektiv och därmed tillvarata hemslöjdens materialkunskap, teknikkunskap, formspråk, tradition
och kvalitet.
Att öka barns och ungdomars intresse för utövande av olika slöjdtekniker.
Att verka för tillgänglighet och delaktighet genom att kommunicera
hemslöjden genom olika kanaler och arenor såsom internet, publikationer, utställningar och rådgivande verksamhet m.fl.
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Att genomgående ha ett mångfalds-, jämställdhets-, internationelltoch interkulturellt perspektiv i hela verksamheten.
2.2

Prioriterade mål för hemslöjdskonsulentverksamheten 2010
Barn och ungdom
Näring
Hållbar utvecklig
Den samtida hemslöjden

2.3

Målgrupper
Vår huvudsakliga målgrupp är att nå barn och unga i Stockholms län
och främst då genom att fortbilda pedagoger
Vi arbetar med pedagoger, slöjdare, slöjdkonsulenter m.fl. för att höja
kompetensen inom näringsfrågor
Internationella föreningar är viktiga samarbetsparter i arbetet med att
nå nya målgrupper

3

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningens förslag till verksamhetsplan framgår av förslagsskrivelse. Den
verksamhet som anges beräknas rymmas inom länshemslöjdskonsulenternas
ordinarie budget enligt kulturnämndens beslut i september 2009 om budgetunderlag 2010, undantaget projektet Konst och hemslöjd i vårdmiljöer, som
föreslås annan finansiering enligt förvaltningens månadsrapport per september månad som behandlas i separat ärende. Eventuellt ytterligare verksamhet
måste prövas av KN i samband med slutlig budget för 2010.
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