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Till ordförande och sekreterare i 
lokalföreningar, läns- och regionförbund och rikshemslöjdsföreningar 
 

 

Extra medel till främjande av hemslöjd i den statliga 

vårändringsbudgeten  

 

Riksdagen har i vårändringsbudgeten bl a beslutat om 2 Mkr till Nämnden för 
Hemslöjdsfrågor, NFH. Bakgrunden för beslutat är att Ideella kulturarvsaktörer, slöjdare 
och kulturhantverkare har drabbats av pandemin genom bland annat minskade intäkter på 
grund av restriktioner, inställda och uppskjutna evenemang. 
 

SHR har tidigare under våren har ansökt om 500 tkr för att garantera slöjdare och 

kulturhantverkare möjlighet att fortsätta sin verksamhet. Denna ansökan har lett till att 

Nämnden för Hemslöjdsfrågor, NFH har beviljat SHR 300 tkr. 

I maj skickade riksförbundets kansli ut en förfrågan till alla föreningar. Frågorna gällde om 

det fanns behov av att kunna ersätta kursledare, föreläsare mm även om aktiviteter blir 

inställda. Att ge kursledare och slöjdare möjlighet att fortsätta sin verksamhet och inte 

behöva söka stöd själva utan att ersättning betalas ut via SHR. 

Av svar från er framgick att många av er redan har bokat in kurser och seminarier som 

involverar slöjdare under sommaren och en del inför hösten. Vissa föreningar har också 

helt avstått från att planera in aktiviteter överhuvudtaget eftersom man inte vill utsätta sig, 

deltagarna eller slöjdarna för risken att vara tvungna att ställa in. Det har inneburit färre 

arbetstillfällen för slöjdare och kulturhantverkare. 

Med hjälp av ekonomiskt stöd skulle arvode kunna betalas ut till slöjdare oavsett om 

aktiviteterna kan genomföras eller inte. Det skulle säkerställa möjligheten att boka in fler 

aktiviteter men också garantera inkomst till utövare. Slöjdarna behöver inte själva ansöka 

om projektmedel och medel kan fördelas till slöjdare över hela landet. 

Genom det särskilda anslaget har vi nu möjlighet att kunna stödja föreningarna med att 

öka säkerheten vid planering av aktiviteter och bokningar av slöjdare och kursledare och 

att SHR avlastar med administrationen för det ekonomiska stödet om garantibelopp 

behöver utbetalas. 

I bilaga till NFH:s beslut om beviljande av stödmedel till SHR för att täcka ersättning till 

professionella utövare som anlitats av en hemslöjdsförening för uppdrag och där 

uppdraget ställs in av föreningen framgår följande: 
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Villkoret är att bidraget är stöd till slöjdare som anlitas av ideellt föreningsliv inom SHR 
och att planerade aktiviteter inte kan genomföras på grund av Covid 19. 
 

 Avtal mellan uppdragsgivare och uppdragstagare ska kunna styrkas. 

 Maximalt ersätts 75% av överenskommen ersättning vid inställt arrangemang. 

 Namn på förening, uppgift om verksamhet som ställts in och uppdragstagare samt 
utbetalat belopp ska redovisas till NFH. 

 Administrationen sker hos SHR och SHR får högst 10% av beviljat belopp som 
ersättning för dessa kostnader.  

 Redovisning till NFH senast 1 november. 
 

Dessa möjligheter till garantier innebär att tidigare planerade aktiviteter bör kunna 

fullföljas, men det ger också möjlighet att ta initiativ till ytterligare aktiviteter där slöjdare 

kan engageras. 

Det kan vara bra att få en preliminär redovisning av er hur omfattande ni ser att behovet är 

av att behöva utnyttja garanti för avtal/överenskommelse med slöjdare. SHR:s kansli 

återkommer i mitten av augusti med formerna för administrationen. 

Den preliminära redovisning som ni gör är värdefull inför den fortsatta dialogen med NFH 

och behöver innehålla antal planerade aktiviteter och överenskommelser med slöjdare 

samt en uppskattning av ytterligare antal kommande aktiviteter och överenskommelser 

med slöjdare. I de fall där tidigare aktiviteter och överenskommelser inte har kunnat 

genomföras och därmed inneburit kostnader som garantin nu kan kompensera anger ni 

även detta. Vi utreder sedan möjligheten till retroaktiva kostnadsersättning. 

Redovisningen skickas till sarah.eriksson@hemslojden.org  

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Agneta Carlson   

kansliansvarig 
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