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Uppföljning m.m. angående överföringen av Länshemslöjdskonsulenterna (Slöjd Stockholm) till
Stockholms läns museum
Ärendebeskrivning
Kulturförvaltningen ges i uppdrag att bl a följa upp länshemslöjdskonsulentverksamhetens (Slöjd Stockholm) flytt till Stockholms läns museum.
Förslag till beslut
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att förvaltningen senast till nämndens sammanträde i november återrapporterar uppdraget om att följa upp konsekvenserna av länshemslöjdskonsulentverksamhetens flytt till länsmuseet specifikt samt konsekvenserna av lokaliseringen i Nacka för de båda verksamheternas möjlighet att verka över hela länet generellt.

Förvaltningens förslag och motivering
Bakgrund
I december 2011 beslutade kulturnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att
förbereda en överföring av det organisatoriska ansvaret för länshemslöjdskonsulenterna från kulturförvaltningen till Stockholms läns museum. Syftet var
även att hemslöjdskonsulenterna skulle bidra positivt till Stockholms läns museums utveckling.
Bakgrunden till inriktningsbeslutet var dels landstingsfullmäktiges direktiv att
kulturproduktion skall ske utanför förvaltningen, dels verksamheternas gemensamma beröringspunkter.
Vid kulturnämndens sammanträde i januari 2013 togs beslut att föra över huvudmannaskapet för länshemslöjdskonsulenterna från kulturnämnden till
Stiftelsen Stockholms läns museum från och med 1 februari 2013. Nämnden
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gav även förvaltningen i uppdrag att efter organisationsförändringen följa upp
länshemslöjdskonsulentverksamheten och rapportera till nämnden.
Museets hyreskontrakt tecknades 2005 med en löptid om 15 år och en hyresrabatt för de första tio åren. Årshyran på 2 900 000 kronor fördelas mellan museets tre verksamhetsområden – arkeologisk uppdragsverksamhet, publik
verksamhet och Slöjd Stockholm. Under 2014 har även en ombyggnad av befintliga lokaler genomförts för att bland annat skapa en kurslokal åt Slöjd
Stockholm.
Kulturnämnden beslutade den 20 november 2014 att utöka museets verksamhetsstöd från 8 920 000 kronor till 9 200 000 kronor, samt att utöka verksamhetsstödet till länshemslöjdskonsulenterna från 2 660 000 kronor till
2 845 000 kronor.

De senaste årens ekonomiska redovisningar visar samtidigt att länshemslöjdskonsulentverksamhetens lokal- och administrativa kostnader ökat i och med
den ovan beskrivna flytten. Nämnden anser det angeläget att de verksamhetsmedel som beviljas i så stor utsträckning som möjligt kommer länsinvånarna
till godo genom verksamhet.
Överväganden
I uppföljningen av länshemslöjdskonsulenternas flytt till Stockholms läns museum ska bland annat frågan om lokalkostnader belysas men även
konsekvenserna av lokaliseringen i Nacka för de båda verksamheternas möjlighet att verka över hela länet.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet medför ekonomiska konsekvenser för kulturförvaltningen avseende
kostnader för utredning.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till
miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.
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