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Nämnden för hemslöjdsfrågor

Ansökan om statsbidrag till ytterligare två länshemslöjdskonsulenter i Stockholms län 2009
Kulturnämnden (KUN) ansöker härmed om statligt bidrag till ytterligare två
länshemslöjdskonsulenter 2009 för att kunna möta den stora efterfrågan som
finns i Stockholms län.

Det statliga stödet
Stockholms läns landsting får statligt stöd för två länshemslöjdskonsulenter
(LHK) medan Västra Götalandsregionen får statligt stöd för sex konsulenter
och Region Skåne för fyra.
Medelstilldelningen från Nämnden för hemslöjdsfrågor till konsulentverksamheten bygger på en gammal princip om att alla län skall ha en konsulent
för textil slöjd och en för hårdslöjd. Det har medfört att Stockholms län med
c:a 2 miljoner invånare, inte haft fler resurser än till exempel Gotland. De län
som bildat regionförbund till exempel Västra Götaland och region Skåne har
fortsatt att få statliga medel för varje medverkande län.
Under förra mandatperioden uppvaktade företrädare för KUN Nämnden för
hemslöjdsfrågor och påtalade den orättvisa fördelningen av det statliga stödet.
Någon omfördelning av det statliga stödet har därefter inte gjorts.
Tabellerna nedan visar folkmängden, statligt stöd samt antalet barn i några av
rikets län.
Tabell: Befolkning och konsulenter i fem län

Län

Total befolkning

Utlands födda

Stockholms län
Västra Götaland
Region Skåne
Uppsala län
Södermanlands län

1 918 104
1 538 284
1 184 500
319 925
263 099

368 694
204 730
183 359
37 786
33 212
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Antal lhk med
statligt stöd
2
6
4
2
2
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Tabell: Barn 12-16 år i fem län

Län/Ålder
Stockholms län
Västra Götaland
Region Skåne
Uppsala län
Södermanlands
län

12 år
24 125
19 693
14 561
4 337
3 194

13 år
24 532
20 666
15 248
4 251
3 417

14 år
25 265
21 605
15 938
4 562
3 723

15 år
24 818
21 962
16 170
4 717
3 841

16 år
25 306
22 201
16 471
4 673
3 956

Stockholms län
Stockholms län är ett befolkningstätt län med nära 2 miljoner invånare. Mer
än 20 % av länets befolkning har utländsk bakgrund och kommer från ett stort
antal länder. Stockholms län är det mest tätbefolkade länet i landet. Folkmängden ökar med c:a 30 000 personer per år. Storstaden omges av förorter,
landsbygd, glesbygd och skärgård vilket gör att verksamheten skall anpassas
till dessa skiftande förutsättningar. Trots folkmängden och länets struktur
finns endast 2 konsulenter, som är delfinansierade med statliga medel. Stockholms läns landsting bekostar dessutom 1,6 konsulenttjänster. Det är en låg
bemanning när man relaterar till länets invånarantal, spridning i geografi,
samhällstyper, befolkningssammansättning i jämförelse med andra delar av
landet.

Länshemslöjdskonsulenternas uppdrag
LHK:s uppdrag är givet men samtidigt öppet för tolkning. LHK skall beakta
näring, kulturarv och kunskapsförmedling. LHK skall arbeta med flera perspektiv - barn och ungdom, jämställdhet, mångfald och internationella frågor.
LHK skall även samverka och verka för tillgänglighet och förnyelse. Vikten av
kontinuerlig förnyelse och gränsöverskridande arbete betonas. Samtidigt skall
LHK driva och utveckla hemslöjdsfrågor i länet.
Konsulentverksamheten i Stockholms län driver Slöjdhuset med inriktning på
inspiration och nyskapande med fokus på fortbildning av lärare och slöjdare,
som använder hemslöjden som näring. LHK initierar och driver projekt för
barn och ungdom, dokumentation av gammal slöjd, skapar möten mellan kulturer och nya grupper. Slöjdhuset hyrs också ut till externa intressenter såsom
studieförbund och andra organisationer med inriktning på hemslöjd.
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