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Kallelse till Tillväxtnämnden 

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Tillväxtnämnden, Tisdag den 10 
maj 2022, kl 09:00. Näset 

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. 

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller 
rakvatten! 

Magnus Storm Rouzbeh Isa 

Ordförande Sekreterare 

Ledamöter Ersättare 

Magnus Storm, ordförande (C) Kristine Andersson (S) 

Sofié Krantz (S) Ove Magnusson (S) 

Nafih Mawlod (S) Jonas Kleber (C) 

John Omoomian (S) Maria-Pia Karlsson (C) 

Hans Finckh (V)  Fredrik Sundén Vessling (V) 

Jan Hansson (M) Markus Lundin (KD) 

Conny Ärlerud (M) Fredrik Rosenbecker (SD) 

Jari Mehtäläinen (SD) Anna Jensen (SD) 

Rickard Jirvelius (SD)  Inger Griberg (MP) 
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    TN 2022/7 

 Kultur- och fritidsenheten 
Kristina Öster 
 0581-815 27 
kristina.oster1@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Tillväxtnämnden (beredande) 

Kulturstipendium 2022 

Förslag till beslut 

 

 Tillväxtnämnden utser mottagare av 2022 års kulturstipendium.  

Ärendebeskrivning 

Tillväxtnämnden är stipendienämnd för kulturstipendiet som delas ut varje 
år.  
 
Enligt reglementet delas Lindesbergs kommuns kulturstipendium ut till 
enskild person eller grupp som är i början av sitt konstnärsskap inom 
områdena bild, musik, dans, teater, film, litteratur eller annan jämförlig 
konstnärlig uttrycksform. Stipendiet ska stimulera till fortsatta studier och 
vidareutveckling inom det konstnärliga området. 
 
Kulturstipendiet kan delas ut till person som är bosatt eller född i, eller har 
särskild anknytning till Lindesbergs kommun. I sin utdelning bör 
tillväxtnämnden sträva efter lika fördelning mellan könen. 
 
Den årliga stipendiesumman uppgår till 10 000 kr. Stipendiet kan inte gå till 
samma mottagare mer än en gång. 
 
Stipendieutdelningen äger rum på Nationaldagen den 6 juni. 
  
 
 

Magnus Sjöberg Kristina Öster 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Kultursekreterare 
 

Bilagor: 

Sammanställning av nominerade 
Reglemente för kulturstipendium 
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Pris och stipendier 2022 

Kulturstipendium 

Vi har fått in 11 nomineringar till Kulturstipendium. Eftersom två var identiska är de 
hopslagna till en (Northern Creatures). 

I reglementet står det:  
”Lindesbergs kommuns kulturstipendium utdelas till enskild person eller grupp som är i 
början av sitt konstnärskap inom områdena bild, musik, dans, teater, film, litteratur eller 
annan jämförlig konstnärlig uttrycksform. Stipendiet ska stimulera till fortsatta studier och 
vidareutveckling inom det konstnärliga området.” 

 
 

Nominerar: Ellinor Ljungkvist 

Nominerad: Ellinor Ljungkvist, dans  

Motivering: Ellinor är född och uppvuxen i Lindesberg och Nora. Numera arbetar hon som 
koreograf med Örebro län som bas. Hon har startat en koreografisk organisation som heter 
Gala Dance Bergslagen. Genom den koreograferar hon professionella dansföreställningar, ger 
workshops och konstnärssamtal runt om i länet. I Lindesberg har hon presenterat en 
föreställning varje år under de senaste åren bl.a. i Aulan, Kulturrum, Frövifors 
Pappersbruksmuseum och under Vinterspår. Ellinor har en gedigen erfarenhet som hon 
skapat sig genom turnéer runt om i länet. Hennes vision för framtiden är att skapa och 
utveckla ett modernt danskompani. Initiativet handlar om att skapa arbetsförutsättningar för 
professionella moderna dansare med lokal anknytning. Hon vill även öka kunskapen om dans 
och scenkonst genom att sprida nyskapande dans till kommuner. Hon skapar utifrån 
tolkningar av högaktuella teman. Det kan vara modern danshistoria, feminism, meditation, 
vampyrer, och existentialism.  Ellinor försöker utmana vad koreografi kan vara och hittar 
hela tiden nya lösningar på hur rörelser, scener och sceniska element kan bindas ihop. Det 
finns mycket humor i hennes verk fast hon berör allvarsamma frågor.  
Hon har studerat utomlands på högskoleutbildningar för dans och koreografi och idag jobbar 
hon med regional dansutveckling.  
 
Här kan ni läsa mer och se Ellinor dansa: 
 
http://www.ellinorljungkvist.com 
 
https://vimeo.com/user4930044 
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Nominerar: Samuel Blixt 

Nominerad: Samuel Blixt, foto 

Motivering: Samuel är 22 år och började fotografera när han gick Estetiska programmet på 
Lindeskolan, därefter gick han på Sörängens folkhögskola i Nässjö för att utvecklas ytterligare 
inom fotokonsten. Nu studerar han arkeologi vid Uppsala universitet. Samuel håller gärna på 
med egna fotoprojekt med olika uttryck och utformningar. Han har flera fotoprojekt och 
utställningar som han vill förverkliga; abstrakta närbilder på den ömtåliga 
människokroppen, och dokumentation och historieberättande kring människors och städers 
liv. Han skulle vilja utveckla sitt analoga fotograferande med tillhörande mörkrumsarbete. 
Även att arbeta med montage i Photoshop finner han intressant eftersom han kan skapa 
surrealistiska bilder med poetiska texter. Samuel har varit med på ett antal utställningar tex 
under Vinterspår men även utställningar i Kalmar och Norrköping. Han vill gärna producera 
en egen fotobok och få möjlighet att utvecklas inom fotograferandet. 
 
Lär mer om Samuel här: 
 
https://sv-se.facebook.com/BlixtPhotography/ 
 
https://samuellooo.wixsite.com/blixtphotography 
 
 
 
 
Nominerar: Ida Rosén Branzell 

Nominerad: Ida Rosén Branzell, bild och form 

Motivering: Ida flyttade från Västerås till Fellingsbro för 5 år sedan. Hon är konstnär och 

illustratör. Hennes arbeten kan man se i barnböcker, på baksidan av biblioteksbussen och på 

flera förskolor i kommunen. Hon hade ett skapande skola projekt tillsammans med alla barn 

på förskolorna som resulterade i konstverk i mosaikteknik. Hon har gjort flera offentliga 

konstverk i Västerås. Efter några småbarns år är hon nu redo att starta om sitt konstnärskap 

och vill hitta nya former för sin kreativitet. Ida har nu möjlighet att ta över en brännugn och 

ska börja på en keramikkurs så hon kan arbeta mer i en tredimensionell form. Hennes önskan 

är att göra ordning en keramikverkstad hemma i Fellingsbro för att utforska leran och den 

konstnärliga processen. Tanken är att det ska kunna ge ringar på vattnet och att andra, i 

förlängningen, ska kunna bjudas in till verkstan. Både för konstnärliga och psykologiska 

intressen då leran på ett taktilt och formbart sätt kan ge välbefinnande för både stressade 

som deprimerade personer, likväl som den ger möjlighet till konstnärliga och kreativa 

uttryck. Ida vill genom stipendiet få motivation och möjlighet att komma igång med sitt 

konstnärsskapande igen. 

Läs mer om Ida här: 

www.idasatelje.se 

Instagram: @skissat_av_ida 
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Nominerar: Miranda Fredriksson 

Nominerad: Miranda Fredriksson, foto 

Motivering: Miranda är 23 år gammal, bor i Storå och frilansar som fotograf och har gjort det 

sedan pandemin började. Hon fokuserar mest på att fota livemusik, artister & band. Miranda 

är självlärd och har inte gått någon utbildning. Hon skriver att hon blev utbränd och för att 

blir frisk började hon arbeta med något som hon tycker är kul och trivs med. Hon brinner för 

att fotografera. Miranda har lyckats få en del roliga jobb under dessa pandemi år, som att tex 

fota Alba August, Janice, festivaler, bröllop och även Tribe Friday under P3 Guld & 

Melodifestivalen. Hennes dröm är att försörja sig som fotograf och hoppas att genom 

stipendiet kunna köpa ny utrustning eller gå en utbildning inom fotografi. 

Lär mer om Miranda här: 

https://www.mirandafredriksson.com/ 

Instagram: @mirandafredriksson  

 

 

Nominerar: Anya Blom och Mattias Nonnen 

Nominerad: Northern Creatures, Anya Blom och Mattias Nonnen, foto och illustration. 

Motivering: Northern Creatures är ett samarbete mellan Mattias Nonnen och Anya Blom. De 

arbetar tillsammans med fotografi och illustration i form av fotomontage. Grundidén är att få 

människor att se den svenska naturen från en annan synvinkel. Med hjälp av fantasi hoppas 

Anya och Mattias få människor att ta hand om naturen bättre, genom att få människor att 

tänka efter innan de t ex. bryter av grenar, glömmer visa hänsyn för djuren i området eller 

skräpa ner. Istället för att skälla och vara arg över att människor inte tar sitt ansvar i naturen 

använder duon istället fantasi och även humor för att nå fram. Anya och Mattias är i 

uppstarten och försöker nå ut till allmänheten. Genom stipendiet hoppas de få möjlighet att 

köpa in kamerautrustning och arbetskläder som klarar utmaningarna i naturen. Anya och 

Mattias bor i Lindesbergs kommun och fokuserar mycket på Bergslagen. 

Läs mer om deras projekt här: 

www.Northencreatures.com 

 

Nominerar: Anya Blom 

Nominerad: Anya Blom, bild och form 

Motivering: Anya har tidigare arbetat mest med bild. Under det senaste året har hon börjat 

arbeta med skulpturer i större skala. De tidiga skulpturerna hon gjorde i lera var små i 

formatet och hon upplevde dem inte som intressanta eller tilltalande. 2014 svetsade hon sin 

första stora skulpturstomme men den blev stående fram till 2018 innan den åkte på tippen.  
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2021 gav hon skulptering ett nytt försök och insåg att skulpturernas yta inte behöver vara i 
papier-maché utan kan kläs in i tyg eller i glasfiber så att dom är utomhuståliga. Anya känner 
att hon har mycket kvar att utforska kring större skulpturer, de kan vara upp till 2m. Det 
kostar att prova sig fram och Anya hoppas att stipendiet kan hjälpa henne att utforska arbetet 
med större skulpturer.  

Läs mer om Anya här: 

www.anyablom.se 

 

Nominerar: Anya Blom 

Nominerad: Mattias Nonnen, foto 

Motivering: Mattias har gjort en imponerande utvecklingskurva inom fotografi det senaste 

året och han jämföras redan med proffs inom naturfoto. Han spenderar många timmar på 

sina fotografier, där han bland annat sitter i gömslen upp till 34 timmar i väntan på att djuren 

ska komma fram. Han har vandrat på fjäll och åkt många mil för att se en speciell fågel. Han 

sliter verkligen för sin passion och förtjänar därför ett stipendium så att han får känna att 

hans slit och starka vilja lönar sig. På hans blogg berättar han om etiska regler och tips på hur 

du som fotograf ska tänka när du är ute i naturen. Det är den andra starka sidan i hans 

fotografier. Han, kameran och djuret ska mötas för att foto ska bli det han söker. 

Lär mer om Mattias här: 

http://www.nonnenphotography.com 

Instagram: @nonnen.photo  

 

Nominerar: Noha Deutschmann 

Nominerad: Noha Deutschmann, Tribe Friday, musik 

Motivering: Noah är 22 år gammal och bor i Storå sedan ett antal år tillbaka. Han flyttade hit 
från Västernorrland efter studenten för att satsa på musiken tillsammans med hans band 
Tribe Friday.  Han startade projektet, som han än idag driver. Tribe spelar alternativ indie- 
och rockmusik, och Noah sjunger, spelar gitarr, skriver låtar, designar produkter (omslag, 
merch, osv.) samt producerar musik åt bandet. Förra året tog han examen från 
Musikhögskolan i Örebro (kandidatexamen i musikproduktion och songwriting), och sedan 
dess har han försökt livnära sig på musik och design på heltid. Tribe Friday har fått stora 
framgångar, med bl.a. en plats i Melodifestivalen och turnéer i Sverige och Europa. Noah 
uppger att trots det har pandemin påverkat inkomsterna och att det nu börjar bli svårt att 
driva projektet/bandet vidare på en hög nivå. Han skriver att stipendiet skulle hjälpa honom 
att driva det vidare.  

Läs mer om Tribe Friday: 

https://www.tribefriday.com/ 
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https://www.instagram.com/tribefriday/ 

https://open.spotify.com/artist/27Hd2l3rnMm3JL9hm31RE7?si=TJ0VJZUGRnaAGI5O-

FTKXw&utm_source=copy-link 

http://tiktok.com/@tribefriday 

 

Nominerar: Mattias Nonnen 

Nominerad: Mattias Nonnen 

Motivering: Mattias är naturfotograf och har fotograferat sedan november 2018. Trots den 
korta perioden har han utvecklats till en skicklig naturfotograf. Han tänker väldigt mycket på 
naturfoto, även när han sitter i bilen eller går en promenad i skogen håller han alltid ett extra 
öga på både ljus och motiv. Det har blivit hans vardag. Mattias har gått från att jobba heltid till 
att arbeta halvtid för att kunna spendera mer tid i naturen. Han har startat ett företag för att 
kunna driva fotointresset vidare. Mattias uppger att han vill använda stipendiet till 
kamerautrustning och till resor. 

Läs mer om Mattias här: 

http://www.nonnenphotography.com 

Instagram: @nonnen.photo. 

 

 

Nominerar: Mattias Nonnen 

Nominerad: Ayna Blom, bild och form 

Motivering: Anya har under tidigare år mest fokuserat på måleri/teckning/illustration och de 
områden som finns inom måleri, men nu utvecklas hon inom skulptur. Hennes skulpturer 
som hon nu provar sig fram med ser redan professionella ut. Hon behöver bidrag till att köpa 
in allt material som hennes skulpturer behöver. Papier-maché, tyg, verktyg, fläktar och även 
till belysning i sin ateljé. Det är mycket hon behöver och hon förtjänar ett stipendium då 
hennes skulpturer kommer komma långt i det offentliga rummet. 

Läs mer om Anya här: 

 www.anyablom.se 

 

Nominerar: Helena och Staffan Blixt 

Nominerad: Rebecka Blixt, bild och form 

Motivering:Rebecca är 26 år och studerar Mask- och perukdesign på Stockholms konstnärliga 
högskola. Under gymnasiet gick hon estetiska programmets bildinriktning på Lindeskolan 
och var då inblandad i flera musikteaterproduktioner – även efter studenten, då hennes 
förmågor användes på olika sätt. Vidare har Rebecca varit med i flera av Bergslagens 
spektakelteaters uppsättningar, både på scenen och bakom. Hennes skicklighet i form och 
fantasi gör att det inte finns några gränser för hur eller vad som ska skapas. Rebecca har 
genom sina många uttryckssätt utvecklat ett spännande konstnärskap som väcker nyfikenhet 
hos betraktaren. Hon arbetar med många olika material och tekniker, såsom lera, blyerts, 
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tusch, akvarell och akryl. Papper som konstnärligt material har fångat henne under de senast 
åren då hon bland annat byggt fantasifulla hus i miniatyr.  

Läs mer om Rebecka här: 

https://www.instagram.com/rebecca.blixt.art/ 
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Lindesbergs Kulturstipendium 2022, Ansökan 

Vem är jag? 
 Ida Rosén Branzell, 	 

konstnär och illustratör född i Västerås. Bor sedan fem år tillbaka i 
Fellingsbro. Härifrån jobbar jag i mitt egna företag inom konst, illustration och 
formgivning. Jag brinner för miljö och hållbarhet, och att jobba med processer 
- att se hur något föds, växer fram, ändrar form och landar.  
Mitt arbete är ofta varierande, just nu jobbar jag med bilderna till en bok för 
barn om den smarta hunden Vaff som är full av egna idéer.

I Lindesbergs kommun har jag bland annat jobbat med projekt i skapande 
förskola, där jag fick äran att tillsammans med barnen i alla förskolor i 
Lindesbergs kommun skapa konstverk i mosaikteknik.


Var är jag i mitt konstnärskap? 
Jag står relativt stilla sedan några år, då småbarn och familj har pausat 
graden av min konstnärliga verksamhet i stor utsträckning. Jag är nu på väg 
in i en nystart och behöver skapa mig möjlighet till nytt nyfiket utforskande 
utifrån den plats jag är på idag, hitta nya uttrycksformer och vägar att gå in i 
och upptäcka konstnärsskapet på nytt. 


Var vill jag? 
Lera, keramik och tredimensionell form. 

Jag har fått den fantastiska möjligheten att ta över en brännugn, som nu står 
och väntar på att tas i bruk. Jag har inte jobbat med lera tidigare, så detta blir 
en ny typ av konstnärskap för mig. Jag är anmäld till keramikkurs, och tar 
första lektionen i morgon, den 4 april. Här vill jag få möjlighet att lära mig 
praktisk kunskap kring leran och bränningsprocessen. Under tiden vill jag 
göra i ordning keramikverkstaden här hemma i Fellingsbro, för att sedan 
fortsätta utforska leran och den konstnärliga processen mer experimentellt 
med glasyrer och material på egen hand. 

Tanken är att det ska kunna ge ringar på vattnet och att andra, i 
förlängningen, ska kunna bjudas in till verkstan. Både för konstnärliga och 
psykologiska intressen då leran på ett taktilt och formbart sätt kan ge 
välbefinnande för både stressade som deprimerade personer, likväl som den 
ger möjlighet till konstnärliga och kreativa uttryck. Möjligheterna är oändliga.

Att skapa min egen mosaik för att kunna kombinera med större uttryck och 
former är även det något som lockar i tanken.


Varför just jag? 
Då jag känner att jag fastnat i familjerollen under många år, känner jag att jag 
nu vill börja från början och få möjlighet att hitta mitt konstnärskap på nytt. 
Jag ser potentialen. 

Att få ett stipendium skulle vara både motiverande och drivande, samtidigt 
som det skulle vara en ekonomisk hjälp så här i början, då det innebär många 
utgifter både i tid och pengar, att komma igång med ett nytt konstnärsskap.


Ida Rosén Branzell, Ängeby 134, 732 71 Fellingsbro, idazell@gmail.com, 073-985 67 04
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Samuel Blixt 
073-08 555 73 

samblixt99@gmail.com 
 

Ansökan om kulturstipendium 
Samuel Blixt heter jag och är 22 år. I nuläget studerar jag arkeologi vid Uppsala universitet, 

men fotograferar gärna så mycket jag kan vid sidan av. Om möjligt försöker jag inkorporera 

fotograferandet i studierna när möjligheten finns, men helst sysslar jag med egna fotoprojekt 

med olika uttryck och utformning.  

Jag började fotografera när jag gick Estetiska programmet på Lindeskolan vilket lade 

grunden till mitt konstnärskap, och därefter gick jag på Sörängens folkhögskola i Nässjö för 

att utvecklas ytterligare inom fotokonsten – jag strävar alltid efter att utmana mig själv och 

prova på nya uttryck. På senare tid har jag funnit en särskild charm med analogt 

fotograferande och det mörkrumsarbete som hör därtill, dock kräver detta både tid och 

resurser som jag som student inte riktigt har tillgång till. Inom mig svävar ständigt tankar om 

fotoprojekt och utställningar jag vill förverkliga; abstrakta närbilder på den ömtåliga 

människokroppen, och dokumentation och historieberättande kring människors och städers 

liv, är bara några av de idéer jag har. Dessutom tycker jag ibland det är intressant att jobba 

med montage i Photoshop, där jag kan skapa surrealistiska bilder som jag gärna beskriver med 

en kortare poetisk berättelse. Denna förening av text och bild gör jag gärna bruk av även vid 

mina ”vanliga” fotografier, då jag ofta ser en historia bakom mina bilder vilket en kortare text 

kan hjälpa till att belysa, för att då skapa ytterligare dimensioner i ett fotografi som kanske 

inte ser mycket ut för världen vid första anblicken. 

Jag har varit med på ett antal utställningar hittills, bland annat Vinterspår som årligen 

återkommer – men jag har även varit delaktig i utställningar i Kalmar och Norrköping. Även 

om jag studerar ett ämne i nuläget som inte är konstnärligt i sig, finns alltid drömmen om att 

publicera en egen fotobok full av berättelser och ögonblick, samt att anordna utställningar där 

mitt konstnärskap står i fokus. Genom detta kulturstipendium hoppas jag få möjlighet att 

vidare utvecklas inom fotograferandet och få möjlighet att förverkliga i alla fall några av mina 

många foto-drömmar! 
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Education 

 

Master in Choreography     2016-2018    

University of Dance and Circus Stockholm  

 

Bachelor in Arts      2011-2014 

Inter-University Centre for Dance Berlin   

 

Diploma       2005-2008    

Salzburg Experimental Academy of Dance      

 

Language Certification      2009-2011    

Otto-Suhr-Volkhochschule Berlin       

 

Gymnasium       2002-2005 

Karolinska Örebro | Dance aesthetical gymnasium     
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Artistic work  

Choreography & Concept       

 

THE DARK KNIFE      2022 

Production-residence & premier at Sjöängen Cultural house  

Shows at Tanzfabrik Berlin & Västerås Concert hall  

Choreographer Ellinor Ljungkvist, Dancers Ida Hellsten, Jessica Andrenacci & Maria Tereza Tanzarella   

 

JAGUAREN  

A co-production with ZebraResiden Stockholm and  Askersunds Kulturhuset Sjöängen   2021/22 

Shows at Örebro Teater, Frövifors  Pappersbruksmuseum  

Choreographer and dancer Ellinor Ljungkvist, dancer Niklas Fransson & Ida Hellsten 

 

BARBIE                    2021/22 

Shows at Frövifors Pappersbruksmuseum Vinterspår, Sjöängen Kulturhus Askersund, Örebro Teater, Örebro Konsthall, 

Kulturum Lindesberg, Karlsängskolan Nora, Fellingsbro skola 

Choreographer Ellinor Ljungkvist, dancers Jessica Andrenacci and dancer Ida Hellsten 

Music Mikael Karlsson, Costume Lotta Persdotter, Masks Frida Smedberg, Illustration Charlotte Ostritsch 

Residence MDT and Sandströms Studio Lindesberg - Supported by Dance in Örebro Region & Bilda Studieförbund 

 

ANGRY STORIES       2019/21/22 

Premier at Örebro Länsteater Nya China 

Tour at Kulturrum Lindesberg, Sjöängen Askersund and Dansens hus Stockholm “Late Night” 

Residence at Kulturpalatset Örebro, MDT, Turteaterrn Stockholm and Tanzfabrik Berlin 

Supported by Dance in Örebro Region, Lindesberg commune, The Art Grants Council Sweden  

 

SHE PUTS HER CLAWS IN YOU      2018 

Final presentation of my masterwork in Choreography at Danscentrum Stockholm  

Dancers Amanda Billberg and Ida Hellsten, choreographic mentor Gunilla Heilborn  

Supported by DOCH and Danscentrum Stockholm  

 

IT´S OK TO BE SLOW      2017 

Presented at Örebro Art Hall ÖBKHL and Bångsta våningen STOFF Stockholm  

Performers Amanda Billberg, Ida Sidenvall, Julie Rasmussen and Francesca Lindén  

Residence at c.off and DOCH Stockholm 

Supported by Dance in Örebro Region, ÖBKHL and Smart production house Stockholm  

 

MOVE LIKE YOU HAVE A PURPOSE      

Solo performance by Ellinor Ljungkvist presented at Örebro Länsmuseum Art Conference 

Shows at Heet Veem Theater Amsterdam, Teatermaskinen Riddarhyttan, Nya Teatern Örebro, Tatwerk, DOCK 11 EDEN, HZT 

Performance Festival Berlin  

Supported by Dance in Örebro Region and Örebro Culture- and Fritidsnämnd 

 

TRAVELING HANDS       

Trio performance presented at Uferstudios Berlin /Tanzfabrik Dance festival “Open Spaces” 

Performers Simone Weber, Edith Buttingsrud Pedersen and Ellinor Ljungkvist  

Supported by Studienstiftung Des Deutschen Volkes and Tanzfabrik Berlin 

 

DISCO       2016 

Performance at Theatre Martin Mutter Örebro  

Dancers Amanda Billberg and Ellinor Ljungkvist  

Supported by Dance in Örebro Region and Örebro Culture- and Fritidsnämnd 
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NO        

Solo performance by Ellinor Ljungkvist at Atelier – Platform for experimental art at PACT Essen 

Shows at The Fringe Festival Gbg and Vinterspår Art Festival Lindesberg 

Supported by Art in Residence Program PACT Zollverein Choreographically Centre NRW Essen 

 

TO CARRY A BITTER MEMORY     2014 

Performance at Uferstudios Berlin  

Performers Andrew Wass and Ellinor Ljungkvist  

Residence Open Spaces at Tanzfabrik Berlin 

Choreographic advice and moderation at the artist talk Martin Nachbarn 

Supported by The Swedish Arts Grants Committee and Tanzfabrik Berlin  

 

I DWELL UPON PEOPLE       

Premier at HZT Dance- and Performance Festival Berlin 

Shows at the Fringe Festival Stockholm, NORDLYS Copenhagen Dance Festival  

And Ravnedans Kristianstad and P-noise Festival the Philippines  

Performers Georg Kammerer and Ellinor Ljungkvist  

Supported by Dance in Örebro Region  

 

TO CARRY ON A CONVERSATION      

Performance at HZT Dance- and Performance Festival  

Shows at UNITHEA#17 Frankfurt Oder, The Fringe Festival Sthlm, HAU3 and DOCK 11 EDEN Berlin 

Performers Danilo Viana, Ivo Serra, Niklas Fransson and Ellinor Ljungkvist 

Choreographic advice by Tomi Paasonen  

 

LECTURE PERFORMANCE ON IMPROVISATION    

Performed at Theatre Skorohod Saint Petersburg 

Supported by the Goethe Institute  

 

THE ACT OF ONE THAT DROPS     

Final presentation of my Bachelor work at Inter-University Centre for Dance Berlin  

Supervisor prof. Britta Wirthmüller, choreographic mentor Jana Unmüßig 

Graduated with a distinguish  

Supported by HZT and Studienstiftung des Deutschen Volkes   

 

Collaboration  

 
WE AS CATS      2020  

Premier at Teatermaskinen Riddarhyttan  

Co-choreographers and performers Ellinor Ljungkvist and Amanda Billberg 

Collaborative artists composer Kenneth Cosimo and visual artist Agnes Ersson 

A youth piece supported by Teatermaskinen & Västmanlandsmusiken Västerås 

WE AS A THING       2019  

Performance at c.off Stockholm  

The final Master work by Amanda Billberg at New Performative Practices at DOCH Stockholm 

Took part as dancer and co-choreographer of the piece  

Supported by DOCH and c.off  

IN THIS NOW        

Performance at Danscentrum Syd Malmö   

The final work by Sanna Blennow at Malmö Art Academy 

Took part as researcher and performer 

Supported by Danscentrum and Malmö Art Academy 
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BABELS BUNKER      

Performance at Kummelholmen Vårberg  

The final work by BK Sannerud, Maja Döbling and Erik Radix at Stockholm Dramatiska högskolan  

Took part as performance developer and performer 

SELF PORTRAIT 24      2015 

Performance at the Lake Studio Berlin 

An initiative/concept by Marcela Giesche and the Lake Studio   

Took part as performer together with 24 other international dancers based in Berlin  

EVENT LADY RAINER       

Performance at Inkonst Malmö 

A artistic process by Sanna Blennow and Robert Logrell 

Took part as researcher and performer  

Residence at Inkonst Malmö 

Supported by The Swedish Arts Grants Committee  

MARIANNE       2014 

Residence Z/KU Centre for Arts and Urbanistics Berlin 

An interpretation by the playwright Ana Mendes of the theatre play “Persona” by Bergman  

Took part as performance developer  

 

HYMNEN       2013 

Performance at Neuköllner Opera Heimathafen Berlin 

A collaborative performance event based on the musical score by Karlheinz Stockhausen 

Took part as performer together with students from HZT 

Lead by prof. from HZT Cecilie Ullerup Schmidt and Alain Franco 

Supported by HZT and Neuköllner Opera   

 

NEWWAROFHUMANKIND       

Performance at Uferstudios Berlin  

The final Master work in Choreography by Jascha Viehstädt  

Took part as performer  

Prof. Ingo Reulecke and Wanda Golonka  

Supported by Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch  

 

TE ETAGE LINKS HH  

Performance at Ufestudios Berlin 

The final Master work in choreography by Polyxeni Angelidou 

Took part as performer 

Prof. Ingo Reulecke and Christiane Berger   

Supported by Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch 

 

HEIMAT UTOPIE  

Performance at Kunst Fest Spiele Herren Hausen Hannover  

An improvisation performance instructed by Wanda Golonka  

Took part as performer 

Presented at the opening of the festival  

Supported by HZT   

 

METABOLIC METROPOLIS     2012  

Performance at Tanznacht Berlin 

A collaborative performance event by Deufert&Plischke and Marlon Barrios Solano 

Took part as performer  

Supported by HZT   
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THE SONG BOOKS       

Performance at Akademi der Künste Berlin    

A collaborative performance event on initiation by Reinhild Hoffmann 

Took part as performer in the study of John Cage Song Books  

E.g. of other engaged artists Deufert&Plischke, Alain Franco, Antonia Baehr, Riki von Falken,  

Frédéric Gies, Anna Huber, An Kaler and Kat Válastur  

THE SONG BOOKS II       

Performance at Biennale Tanzausbildung Kulturerbe Tanz Frankfurt am Main  

A collaborative performance event 

Took part as performer and attended the conferences and workshops    

Organized by HZT and Tanzausbildung Tanz Frankfurt am Main        

 

THE SONG BOOKS III      

Performance Tanzquartier Vienna festival SCORE N´5 

A collaborative performance event on invitation by Sandra Noeth 

Took part as performer 

E.g. of other engaged artists Anna Huber, Kat Válastur and Alexandre Achour 

Supported by Tanzquartier       

 

VOGELSONG        

Presentation at Month of Performance Art Berlin    

A dance film  

Took part as producer and performer  

Filmmaker Georg Scherlin and musician Haydée Jiménez  

 

ACRYLIC ON CANVAS     2011  

Presentation at the Art Gallery in Nora 

An art film 

Took part as concept developer and performer  

Filmmakers Bernhard Schorner and Martin Eller and painter Khaled Mai Dani  

Supported by Örebro Cultural Scholarship and Gallery Coco Vienna  

 

CRYSTALLINE & AMORPHOUS      2010  

Presentation at Schmiede Media and Art Festival Hallein  

Shows at Sans Souci Festival of Dance Cinema in Colorado, Ink the Sky in Spain, 

Ljusstråk Art Festival Nora and Nora library  

A dance film  

Took part as concept developer and performer  

Filmmakers Bruno Peláez and musician Minuit De Lacroix  

Produced at Schmiede Media and Art Festival 

 

BLACK & WHITE THINKING      2009  

Performance at Örebro Art Museum ÖBKHL 

A poetry- and dance piece by Ellinor Ljungkvist and the poet Arne Johnsson 

Residence Nya Teatern Örebro 

Supported Young Money Örebro and ÖBKHL 

  

THE PROPHET       2008 

Performance at Schmiede Media and Art Festival 

A collaborative performance installation 

Took part as artistic director and performer together with the media artists Christiane Pescheck 

Award winner of Podium 08 Kultur Salzburg Land  
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THE WEDDING 

Performance in Salzburg Rose Garden   

An outdoor performance event  

Took part as artistic director and performer together with the media artists Christiane Pescheck  

Supported by the city of Salzburg      

Company  

Teatermaskinen       2015 

Premier at Studiobühne Theaterszene Cologne 

Shows at Teatermaskinen Riddarhyttan  

A dance-theatre-visual-art-performance based on Marguerites Duras C´EST TOUT  

Took part as performer together with Amanda Billberg and Ana Zavala 

Director Jonas Engman, actress Berit Engman, music and visuals Kenneth Cosimo and Mirjam Hector  

A production by Teatermaskinen  

ATOU Dance Company      2009/10 

Choreographer Anan Atoyama  

Art in residence at the Opera Theatre Saint Etienne 

 

Workshop  
 

Meditation      2020/21/22 

Workshop at WELD Stockholm, Teater Martin Mutter Örebro, DansPlats Skog and Köttinspektionen Uppsala  

A workshop based on my method on meditation and performance instructions, a collaboration with Annelie Nederberg 

Supported by SrD – Samrådet för regional dansutveckling and Örebro region    

 

Artistic Empathy      

Workshop at WELD Stockholm  

Artistic directors Bernt Kasten Sannerud and Ellinor Ljungkvist 

A meeting for artists of disciplines as music and dance to share their artistic methodology in a collective work  

Supported by WELD   

 

Group 5 – Feminist Perspective     2018/19/20 

Workshop at WELD Stockholm and Teatermaskinen Riddarhyttan  

Artistic directors Amanda Billberg and Ellinor Ljungkvist  

A meeting for artists to collaborate and share their artistic practices in a collective work situation   

Supported by Stockholm Botkyrka Folkhögskola, Teatermaskinen and WELD 

 

Choreography and Concept Making     2019 

Workshop at c.off Stockholm within the initiative Posse  

Idea and teaching Ellinor Ljungkvist    

A workshop in which Ellinor share her choreographic methodology and practice in concept making 

Supported by c.off and Posse  

 

Improvisation and Choreography      2015 

Workshop in improvisation and choreography at the Lake Studio Berlin  

Held together with Diana Thielen - Axis Syllabus Practitioner  

Supported by the Lake Studio  
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Teaching  
      

Guest teacher      2015/16/17/18/19/20/21/22 

Regular guest teacher at Örebro Art School, Kävesta Dance College, Professional training Örebro,   

Örebro Cultural School, Vida Dance Örebro, Danscentrum Stockholm, DOCK 11 Berlin and HZT Berlin  

In contemporary dance, choreography and performance art 

 

Employed       2018/19/20 

Permanent employed at Fryshuset, Kulturama Medborgarskolan and Dansverket Stockholm 

In contemporary dance, ballet and yoga  

Publications  
 

TEAR                                2017/18/19/20  

A collection of personal stories by different women 

Women who have taken part in various choreographic work of mine throughout my research 

Distribution of 3 booklets at each performance 

And at the library LÄSKANT at c.off Stockholm, Skogen Gothenburg and Vinterspår Lindesberg 

 

THE DANCE OPINION BOOK      2018/19 

Presented as part of my final work at DOCH  

And at Örebro Cultural House at the solo festival Going Solo Together  

 

DEAR DIARY       2016 

Presented at Kunstraum Pro Arte Salzburg 

Supported by the exhibition Chaos Creates Structure and Schmiede Media and Art Festival 

 

Commission 
 

Art mentor      2019/20/21 

ShareMusic and Performing Arts Sweden  

Mentor for artists with different abilities within performance art and poetry 

 

Guest choreographer       

Premier HAIR at Dieselverkstan  

Toured in five different cities in Sweden  

Guest choreographer at Fryshuset dance education for commercial dance 

 

Dramaturg and concept developer     2018 

Exhibition the Cooperative Human Being at Dieselverkstan   

Dramaturg and concept developer for a short movie - a project by the visual artist Love Engquist 

Supported by Stockholm city    

 

Choreographic adviser     2017 

Performance YES at Inkonst Malmö   

Choreographic adviser for the research project YES by Sanna Blennow and Robert Logrell  

Residence at Dansstationen Malmö - Supported by the Swedish Arts Grants Committee  

 

Choreographic adviser      

Performance Untitled Distances Nya Teatern Örebro  

Choreographic adviser for the piece Untitled Distances 

A piece by the dancers Emmalena Fredriksson and Arash Khakpour  

Residence at Kulturpalatset Örebro - Supported by Dance in Örebro Region  
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Grant & Scholarship   

 
Verksamhetsstöd Örebro region      2022 

SrD – Samrådet för regional dansutveckling     2021 

Örebro Culture Commite     2020 

Västerås Region Culture     2020 

Dance in Örebro Region                         2015/16/17/19/20/21  

Lindesberg Commune for Culture           2018/19/20 

The Swedish Arts Grants Committee for international exchange   2016/21 

Örebro Commune Culture- and Fritidsnämnd    2015/16/20  

Studienstiftung des Deutschen Volkes Germany                   2013/14/16/17//18    

Per Eriksson Stiftelse Sweden                                                2009/10/11/12/13/14 

Adolf Lindgren Stiftelse Sweden     2011 

Örebro Läns Kulturstipendium Sweden     2011 

Winner of the International Dance Festival IGO-ART in solo dance in Lodz   2010 

Young Money Örebro Sweden      2009 

Podium 08 Salzburg Kultur Land/Austria     2008 

SEAD Summer Scholarship Austria      2008 

 

Article & Interview  
 

Karlskoga Kuriren      2021 

Lindenytt                                  2018/19/20 

Nerikes Allehanda Örebro Kultur, Sweden                                2017/18/19/20/21 

P4 Radio Örebro, Sweden      2018/19/20 

ISM Art Magazine Örebro Art college, Sweden     2018 

P4 Radio Örebro, Sweden      2018/19/20 

CNN Asian TV      2016 

Tanz – Zeitung fur balett, tanz und performance Germany    2016 

ETC Örebro, Sweden      2015 

 

Residence 
 

Västerås Concert hall      2022 

ZebraResidens Stockholm     2021 

Sjöängen Askersund     2021/22 

Örebro Teater      2021 

Sandström Studio Lindesberg      2020 

Västerås konserthus     2020 

Turteatern Stockholm     2019 

Kulturpalatset Örebro     2019 

c.off Stockholm      2018/19 

MDT Stockholm      2018/19/20 

Danscentrum Malmö     2018 

Dansens Hus Stockholm     2018 

Tanzfabrik Berlin “Open Spaces”     2016/17/20 

PACT Zollverein Choreographic Centre NRW Essen    2016 

Theatre Martin Mutter Örebro     2016 

Teatermaskinen Riddarhyttan                                2016/18/19/20 

The Cultural House Örebro     2016 

Schmiede Media and Art Festival Hallein    2009/10/11  
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Training  
 

DOCH 

 

Frédéric Gies (FR), Sandra Noeth (DE), Siegmar Zacharias (DE), Bonnie Bainbridge Cohen (US), Anne Juren (FR), Josefine 

Wikström (SE), Chrysa Parkinson (SE/EN), Anna Perhrsson (SE), Latifa Laabissi (FR), Fadi Elabdallah (LB), Tom Tlalim (NL), Alfred 

Whitehead (EN), Erin Manning (CA), Olli Pyythinen (FI), Esa Krikopelto (FI), Jari Kauppinen (FI), Kattrin Deufert (DE), Robert 

Steijn (DE), Lito Walkey (EN), Malin Arnell (SE), Kerstin Schrott (DE), Latifa Laabissi (FR), Anna Efraimsson (SE).            

 

HZT 

 

Nik Haffner (DE), Deufert&Plischke (DE), Meg Stuart (US), Jeanine Durning (US), Philip Gehmacher (AT), Boyan Manchev (BG), 

Marlon Barrios Solanos (US), Martin Nachbarn (DE), Sandra Noeth (AT), Fabian Barba (BE), Frédéric Gies (FR), Iréne Sieben 

(DE), Ehud Darash (IS), Cecilie Schmidt Ullerup (DE), Eva-Maria Hoester (DE), Anja Weber (DE), Alain Franco (FR), Maria 

Francesca Scaroni (IT), Ingo Reulecke (DE), Soya Smutny (US), Andrew Wass (US), Lito Walkey (CA), Christina Berger (DE) 

Wanda Golonka (CH), Peter Pleyer (DE), Florian Feigl (DE), Miriam Dreussel (DE) Marcus Steinweg (DE) Joanna Warza (PL), 

Florian Malzacher (DE) Antonia Baehr (DE), Ka Rustler (DE), Christina Navarro (SP), Sheena McGrandles (NZ).  

 

 

TQ Vienna | Marameo Berlin | DOCK 11 Berlin 

Professional training  

 

Frey Faust (US), Jess Curtis (US), Malcolm Manning (US), Toby Gunn (SE/UK) Damian Gmuer (CH), Jarek Cemerek (CR), Nir de 

Volff (IL), Fred Gehrig (UK), Maya Caroll (IL), Heidi Weiss (DE), Adonis Vais (GR), Edwin Mota (MX), Marion Buchmann (DE), 

Stella Zanou (IT), Noam Eidelman (IL), Romain Guion (FR), Heidi Weiss (DE), Jennifer Mann (US), Melanie Lane (AU), Milla 

Koistinnen (FI), Katrin Roschangar (DE), Kennet Jansson (SE), Michael Lengeneckert (DE), Maayan Danoch (IS), Julio Cesar 

Iglesias (C), Christian Schwaan (DE), Daggi Dornelles (BR).   

 

SEAD  

 

Katie Duck (US), Libby Farr (US), Anna MacRea (NZ), Susan Rethorst (UK), Sri Louise (US), Luis Lara Malvcias (VE/US), Bruno 

Caverna (ES), Martin Sonderkramp (DE), Tugce Tuna (TC), Milan Kozanek (SI), Tono Lachky (SI), Zona Kozanek (SI), Ibrahim 

Quarushi (US), Matej Kejzar (SI), Linda Kapetanea (SI), Matthew Smith (NZ), Josef Frucek (SI), Natascha Smith (AT), Kate 

Mattingly (US), Zoe Knights (US/DE), Susanne Bentley (NZ), Elenore Allesch (AT), Ori Flomming (US), Pepi Welsch (IN/DE), 

Judit Keri (HU), Keren Levi (IS), Sanna Myllylahto (FI), Francesco Scavetta (NO).   

 

Repertoire SEAD       

 

FORSYTHE TECHNOLOGY Forsythe Dance Company  

HAPPINESS IS A BUTTERFLY Tugce Tuna (TC) 

SYMPHONIC DANCE Ori Flomming (US) 

SAT IMPROVISATION Ibrahim Quarushi (US) 

THE 5 POINT VIEW Mike Winward (US) 

SOLO WORK Zoe Knights (US/DE) 

SOLO WORK Susan Rethorst (UK)  

IMPROVISATION IS… Anna MacRea (NZ) 

A GROUP PIECE BASED ON DUETS Matej Kejzar (SI) and Libby Farr (US)  

 

Competition  
       2010  

Dance Festival IGO-ART Poland - Winner of the third International Dance Festival IGO-ART in solo dance, Lodz  
Represented Sweden /Örebro city and competed in solo dance, attended workshops and artist talks   
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Organisation 
 

Gala Dance Bergslagen AB 

My own choreographic organisation for production, performances and workshops.  2020/21/22 

 

Dance in Örebro Region      2019/20/21/22 

Consultant - Developing a residence program for dance in Örebro region 

 

Sjöängen Cultural House      2022  

Consultant - developing national residence formats   

 

Smart Production House Stockholm     

Board member - Developing a new Cooperative for freelance artists in Europe 

 

Other work experiences 
 

Postnord Stockholm     2018/19/20 

Full-time employed mailwomen 2018 June – August | Part-time employed October – December  

Full-time employed 2019 July – August  

 

Vikariepoolen Stockholm  

Part-time employed as substitute /teacher at primary school and gymnasium since May 2019 onwards 

Teaching subjects as Swedish, English, mathematics and gymnastics 

 

Language Skills  

 
Swedish 

English  

German 

 

Driving license B  
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References  

 
Anna Efraimsson – Artistic and general direction at MDT in Stockholm 

anna@mdtsthlm.se  

+46 (0)8 611 14 56 

 

Johanna Ström – Dance consultant and dance developer at Örebro Region  

johanna.strom3@regionorebrolan.se  

+46 705826348 

Peter Ekström –  Earlier director at Örebro Art College   

info@orebrokonstskola.se  

+46 70 5175815  

Frida Lundberg Jansson – Dance pedagog at Kävesta dance college  

frida.lundberg@kavesta.fhsk.se 

+46 19 6024997  

Contact 
 

Ellinor Ljungkvist  

+46 725464289  

galadance.bergslagen@gmail.com  

 

www.ellinorljungkvist.com  

Instagram: gala_dance_bergslagen  
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Mitt namn är Ellinor Ljungkvist och jag jobbar som koreograf med Örebro län som min 

bas. Det senaste året har jag etablerat min koreografiska organisation Gala Dance 

Bergslagen. Jag koreograferar professionella dansföreställningar, ger workshops och 

konstnärssamtal runt om i länet.  

 

Jag har varje år presenterat en föreställning i Lindesberg på Lindesbergs gymnasium 

stora scen, Kulturum Lindesberg, Frövifors Pappersbruks museum och Vinterspår 

konstfestival. Jag har sammanlagt turnerat i länet till sju mindre kommuner och 

samarbetat med grundskolor, högre utbildningar och etablerade scener. Jag har bland 

annat presenterat mitt konstnärliga arbete på Örebro Teater, Sjöängen Askersunds 

kulturhus och Live at Heart musikfestival Örebro.  

 

Min vision med min dansorganisation är att jobba långsiktigt och utveckla ett modernt 

danskompani. Initiativet handlar om att skapa arbetsförutsättningar för professionella 

moderna dansare med lokal anknytning. Skapa dansföreställningar för barn, unga och 

vuxna. Sprida nyskapande dans till mindre som större kommuner. Öka kunskapen om 

dans och scenkonst samt att jobba med en modern tolkning av högaktuella teman.  

 

Teman som jag skapar utifrån är modern danshistoria, feminism, meditation, vampyrer, 

och existentialism. Jag har även gjort en dramatisering av Ulf Stark och Anna Höglunds 

välkända barnbok Jaguaren som turnerar i länet. Vi möter omkring fyra kommuner 

under 2022. Det koreografiska, dynamiska dansrörelser och humor är mina 

huvudintressen i mitt konstnärliga arbete. Mina koreografier innehåller alltid en nivå av 

koreografisk undersökning. Jag försöker utmana vad koreografi kan vara och hittar hela 

tiden nya lösningar på hur rörelser, scener och sceniska element kan bindas ihop. Det 

finns mycket humor med i mina verk även fast jag berör allvarsamma frågor.  

 

Jag är född och uppvuxen i Lindesberg och Nora. Jag har studerat utomlands på 

högskoleutbildningar för dans och koreografi. Idag jobbar jag med bland annat 

kommuner som Lindesberg, Frövi, Askersund, Örebro och Hällefors med regional 

dansutveckling. Vilket är ett initiativ som jag kommer fortsätta genomföra lång tid 

framöver.  

 

Det går att läsa om min verksamhet på min hemsida! 

http://www.ellinorljungkvist.com/ 

 

Det går att se utdrag av mina verk på mitt Vimeo! 

https://vimeo.com/user4930044 



§33/22 Kulturstipendium 2022 - TN 2022/7-3 Kulturstipendium 2022 : Reglemente för kulturstipendium från 2022

 
 

Reglemente för kulturstipendium 

Tillväxtnämnden 

Strategi 

Plan/program 

Riktlinje 

›› Reglemente  



§33/22 Kulturstipendium 2022 - TN 2022/7-3 Kulturstipendium 2022 : Reglemente för kulturstipendium från 2022

 
 

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: 2022-02-14 § 12 
För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige 
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Tillväxtnämnden 
Dokumentet gäller för: Tillväxtnämnden 
Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare



§33/22 Kulturstipendium 2022 - TN 2022/7-3 Kulturstipendium 2022 : Reglemente för kulturstipendium från 2022

 

§ 1 

Lindesbergs kommuns kulturstipendium utdelas till enskild person eller grupp som är 
i början av sitt konstnärskap inom områdena bild, musik, dans, teater, film, litteratur 
eller annan jämförlig konstnärlig uttrycksform. Stipendiet ska stimulera till fortsatta 
studier och vidareutveckling inom det konstnärliga området. 

§ 2 

Kulturstipendiet kan utdelas till person som är bosatt eller född i, eller har särskild 
anknytning till Lindesbergs kommun. Tillväxtnämnden bör eftersträva lika fördelning 
mellan könen 

§ 3 

Den årliga stipendiesumman uppgår till 10 000 kr. Stipendiet kan ej utgå till samma 
mottagare mer än en gång. 

§ 4 

Lindesbergs kommuns Tillväxtnämnden skall vara stipendienämnd. 

§ 5 

Tillväxtnämnden ska på lämpligt sätt sprida kännedom om priset. 

§ 6 

Motiverat förslag till stipendiat eller ansökan om stipendium skall vara Tillväxtnämnden 
tillhanda inom föreskriven tid. 

§ 7 

Stipendieutdelningen äger rum på Nationaldagen 6 juni. 

§ 8 

Beslut om ändring av reglementet skall författas av kommunfullmäktige. 



§34/22 Byggnadspris 2022 - TN 2022/8-2 Byggnadspris 2022 : Byggnadspris 2022

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    TN 2022/8 

 Kultur- och fritidsenheten 
Kristina Öster 
 0581-815 27 
kristina.oster1@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Tillväxtnämnden (beredande) 

Byggnadspris 2022 

 

Förslag till beslut 

 

 Tillväxtnämnden utser mottagare av 2022 års byggnadspris. 
 

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommuns byggnadspris delas ut årligen som uppmuntran för 
insatser i bevarandet av historiskt värdefull byggnadskultur i kommunen 
samt till de som förnyat kommunens moderna kulturarv genom uppförandet 
av ett modernt byggnadsverk.  

 
Priset ska delas ut till fastighetsägare eller byggherre i Lindesbergs kommun 
som omsorgsfullt restaurerar byggnader till sitt ursprungliga skick eller 
nybyggnation som genom god arkitektur samspelar med den befintliga miljön. 
 
Pristagaren utses av en jury. Jury är tillväxtnämnden i Lindesbergs kommun. 
 
Den årliga prissumman är 10 000 kr. Prisutdelningen äger rum på 
Nationaldagen den 6 juni.   
 
 
 

Magnus Sjöberg Kristina Öster 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Kultursekreterare 
 

Bilagor: 

Sammanställning av nominerade 
Reglemente för byggnadspris 



§34/22 Byggnadspris 2022 - TN 2022/8-2 Byggnadspris 2022 : Byggnadspris 2022 nomineringar

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

 

 

 2022-04-04 

 

 

 

 

Pris och stipendier 2022 

 

Byggnadspris 

Vi har fått in en nominering till Byggnadspris.  

 

Nominerar: Gunilla Dovsten 

Nominerade Fastighetsägare: Hans Finkh och Kazue Ikeda 

Nominerad fastighet: Västantorp 150 

Motivering: Hans och Kazue har under flera år arbetat med att pietetsfullt återställa ett av 

bostadshusen på Västantorp. De har fått göra allting från grunden och valt att göra det med 

byggnadsvårdsantikvariskt korrekta metoder utan kompromisser. 

Jag har nominerat Paret Finkh/Ikeda en gång tidigare och jag anser att nu är det hög tid för 

dem att få den uppmuntran som så väl behövs i detta tidsödande arbete. 

(Tillägg: De har bytt syllar, renoverat fönster, grävt ut grunden, lagt golv, lerklinat väggarna. 

Arbetet får ta tid bara det blir riktigt gjort och inga moment hastas fram. För Hans som 

spenderade sina barndoms somrar i huset är det viktigt att husets karaktär bevaras. )  

 

 

  



§34/22 Byggnadspris 2022 - TN 2022/8-2 Byggnadspris 2022 : Reglemente för byggnadspris från 2022

 
 

Reglemente för byggnadspris 

Tillväxtnämnden 

Strategi 

Plan/program 

Riktlinje 

›› Reglemente  



§34/22 Byggnadspris 2022 - TN 2022/8-2 Byggnadspris 2022 : Reglemente för byggnadspris från 2022

 
 

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: 2022-02-14 § 12 
För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige 
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Tillväxtnämnden 
Dokumentet gäller för: Tillväxtnämnden 
Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare



§34/22 Byggnadspris 2022 - TN 2022/8-2 Byggnadspris 2022 : Reglemente för byggnadspris från 2022

 

§ 1 

Lindesbergs kommuns byggnadspris delas ut som uppmuntran för insatser i 
bevarandet av historisk värdefull byggnadskultur i kommunen samt till de som förnyat 
kommunens moderna kulturarv genom uppförandet av ett modernt byggnadsverk. 

§ 2 

Priset ska utdelas till fastighetsägare eller byggherre i Lindesbergs kommun som 
omsorgsfullt restaurerar byggnader till sitt ursprungliga skick eller nybyggnation som 
genom god arkitektur samspelar med den befintliga miljön. 

§ 3 

Den årliga prissumman uppgår till 10 000 kr. 

§ 4 

Tillväxtnämnden ska på lämpligt sätt sprida kännedom om priset. 

§ 5 

Motiverat förslag till pristagare kompletterat med stadsarkitektens utlåtande skall 
vara Tillväxtnämnden tillhandla inom föreskriven tid. 

§ 6 

 Pristagare utses av en jury. Jury är Lindesbergs kommuns Tillväxtnämnd 

§ 7 

Prisutdelningen äger rum på Nationaldagen 6 juni 

§ 8 

Beslut om ändring av reglementet skall författas av kommunfullmäktige. 



§35/22 Föreningsledarstipendium 2022 - TN 2022/9-2 Föreningsledarstipendium 2022 : Föreningsledarstipendium 2022

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    TN 2022/9 

 Kultur- och fritidsenheten 
Kristina Öster 
 0581-815 27 
kristina.oster1@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Tillväxtnämnden (beredande) 

Föreningsledarstipendium 2022 

 

Förslag till beslut 

 
 Tillväxtnämnden utser mottagare av 2022 års 

föreningsledarstipendium.  
 

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommuns föreningsledarstipendium delas ut till personer som 
genom stort ideellt engagemang bidragit till att barn, ungdomar och vuxna 
regelbundet utövar fritidsaktiviteter i kommunen. Stipendiet ska uppmuntra 
föreningsledare att fortsätta utvecklas genom fortbildning eller resa och på så 
sätt få nya idéer och engagemang.  
 
Stipendiet ska delas ut till person eller grupp som är verksamma inom 
föreningslivet i Lindesbergs kommun. I sin utdelning bör tillväxtnämnden 
sträva efter lika fördelning mellan könen.  
 
Den årliga stipendiesumman uppgår till 10 000 kr. Stipendiet kan inte gå till 
samma mottagare mer än en gång. 
 
Stipendieutdelningen äger rum på Nationaldagen den 6 juni. 
 
 
 

Magnus Sjöberg Kristina Öster 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Kultursekreterare 
 

Bilagor: 

Sammanställning av nominerade 
Reglemente för föreningsledarstipendium 



§35/22 Föreningsledarstipendium 2022 - TN 2022/9-2 Föreningsledarstipendium 2022 : Föreningsledarstipendium 2022 nomineringar

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

 

 

 2020-03-31 

 

 

 

 

Pris och stipendier 2022 

 

Föreningsledarstipendium 

Vi har fått in två nomineringar till föreningsledarstipendium.  

I reglementet står det:  
 ”Lindesbergs kommuns föreningsledarstipendium utdelas till personer som genom stort 

ideellt engagemang bidragit till att barn, ungdomar och vuxna, regelbundet utövar 

fritidsaktiviteter i kommunen. Stipendiet ska uppmuntra föreningsledare att fortsätta 

utvecklas genom fortbildning eller resa, och på så sätt få nya idéer och engagemang.” 

 

 

Nominerar: Malin Emilsson 

Nominerad: Alex Sasha, IFK Lindesberg 

Motivering: För hans engagemang för hela IFK Lindesberg!  

(Tillägg: Har mejlat och bett om mer underlag men inte fått svar) 

 

Nominerar: Jonas Bernström 
 
Nominerad: Petter Carlsson, IFK Lindesberg 
 
Motivering: Petter har under många år varit aktiv i IFK. De senaste åren som ordförande och 

som tränare för damlaget. Petter jobbar aktivt med att utveckla IFK LIndesberg. Han vill att 

föreningen ska vara med och sätta Lindesberg på kartan som en bra idrottskommun. Lag från 

hela Sverige kommer till Lindesberg och har träningsläger främst i Fotbollstältet. Petter ges 

alltid goda vitsord från deltagarna. Han jobbar hårt med att locka nya spelare och ledare till 

föreningen. Föreningens viktiga målgrupper är flickor och de med utländsk bakgrund. IFK vill 

vara en del i det viktiga integrationsarbetet. Petter jobbar aktivt i föreningen vintertid med 

att fixa förutsättningar för skidspår i Fritidsbyn. 

 



§35/22 Föreningsledarstipendium 2022 - TN 2022/9-2 Föreningsledarstipendium 2022 : Reglemente för föreningsledarstipendium från 2022

 
 

Reglemente för föreningsledarstipendium 

Tillväxtnämnden 

Strategi 

Plan/program 

Riktlinje 

›› Reglemente  



§35/22 Föreningsledarstipendium 2022 - TN 2022/9-2 Föreningsledarstipendium 2022 : Reglemente för föreningsledarstipendium från 2022

 
 

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: 2022-02-14 § 12 
För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige 
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Tillväxtnämnden 
Dokumentet gäller för: Tillväxtnämnden 
Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare



§35/22 Föreningsledarstipendium 2022 - TN 2022/9-2 Föreningsledarstipendium 2022 : Reglemente för föreningsledarstipendium från 2022

 

§ 1 

Lindesbergs kommuns föreningsledarstipendium utdelas till personer som genom 
stort ideellt engagemang bidragit till att barn, ungdomar och vuxna, regelbundet 
utövar fritidsaktiviteter i kommunen. Stipendiet ska uppmuntra föreningsledare att 
fortsätta utvecklas genom fortbildning eller resa, och på så sätt få nya idéer och 
engagemang. 

§ 2 

Stipendiet ska utdelas till person eller grupp som är verksamma inom föreningslivet i 
Lindesbergs kommun. Tillväxtnämnden bör eftersträva lika fördelning mellan könen. 

§ 3 

Den årliga prissumman uppgår till 10 000 kr. Stipendiet kan ej utgå till samma 
mottagare mer än en gång. 

§ 4 

Lindesbergs kommuns Tillväxtnämnden skall vara stipendienämnd. 

§ 5 

Tillväxtnämnden ska på lämpligt sätt sprida kännedom om priset.  

§ 6 

Motiverat förslag till stipendiat eller ansökan om stipendium skall vara 
Tillväxtnämnden tillhanda inom föreskriven tid. 

§ 7 

Prisutdelningen äger rum på Nationaldagen 6 juni 

§ 8 

Beslut om ändring av reglementet skall författas av kommunfullmäktige. 



§36/22 Uppföljning och Analys januari till mars 2022 för tillväxtnämnden - TN 2022/19-1 Uppföljning och Analys januari till mars 2022 för tillväxtnämnden : Uppföljning och Analys januari till mars 2022 för tillväxtnämnden

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

2022-03-24  TN 2022/19 

 Ekonomienheten 
Sofie Sälle 
 0581-812 06 
sofie.salle@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Tillväxtnämnden (beredande) 
Tillväxtnämnden 

Uppföljning och Analys januari till mars 2022 för tillväxtnämnden 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Tillväxtnämnden godkänner ekonomiska uppföljningen för perioden 

januari till mars 2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 

Ärendebeskrivning 

Månadsuppföljningen beskriver det ekonomiska läget för per sista mars 2022 
för Tillväxtnämnden. Budgetavvikelse för denna period redovisas till 0,1 
mnkr, detta till följd av minskade statsbidrag från Migrationsverket som berör 
svenska för invandrare, sfi. Helårsprognos för 2022 är beräknat till -3,0 mnkr. 
 

Magnus SJöberg Sofie Sälle 
Förvaltningschef Handläggare 

 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen  

Bilagor: 

Uppföljning och analys Tillväxtnämnden mars 2022 



§36/22 Uppföljning och Analys januari till mars 2022 för tillväxtnämnden - TN 2022/19-1 Uppföljning och Analys januari till mars 2022 för tillväxtnämnden : Uppföljning och analys Tillväxtnämnden mars 2022

 

    

 

 

Månadsuppföljning 

Mar 2022 

Tillväxtnämnden 

 
  



§36/22 Uppföljning och Analys januari till mars 2022 för tillväxtnämnden - TN 2022/19-1 Uppföljning och Analys januari till mars 2022 för tillväxtnämnden : Uppföljning och analys Tillväxtnämnden mars 2022

  

Tillväxtnämnden, Månadsuppföljning 2(4) 

Innehållsförteckning 

1 Verksamhetsuppföljning ....................................................................3 

2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr ...........................................................4 

2.1 Tillväxtnämnd ........................................................................................... 4 

 

  



§36/22 Uppföljning och Analys januari till mars 2022 för tillväxtnämnden - TN 2022/19-1 Uppföljning och Analys januari till mars 2022 för tillväxtnämnden : Uppföljning och analys Tillväxtnämnden mars 2022

  

Tillväxtnämnden, Månadsuppföljning 3(4) 

1 Verksamhetsuppföljning 

Tillväxtförvaltningen redovisar under perioden januari till mars en positiv avvikelse på 0,1 
mnkr. 

Förvaltningens största utmaning grundas inom verksamhet sfi, detta som effekt av minskad 
statlig ersättning från Migrationsverket. Minskad ersättning beror till störst del på ett lägre 
mottagande än åren innan samt att flertalet av de studerande inom sfi behöver längre 
utbildningstid än de 2 år som etableringsersättningen utbetalas. Ersättningen från 
Migrationsverket är i nuläget betydligt lägre än för samma period under de tre föregående 
åren (saknas i nuläget 4,0 miljoner kronor på helår) se diagram nedan. Andra verksamheter 
inom utbildningsenheten prognostiseras med positiva budgetavvikelser, därav helårsprognos 
på 3,0 mnkr. 

 

  

Kulturenhetens positiva avvikelse berör främst föreningsbidrag då dessa utbetalas löpande 
under året och jämnar ut sig beroende på när bidragsutbetalning sker. Övriga 
enheter/verksamheter löper på enligt budget. 

Tillväxtförvaltningens helårsprognos beräknas i nuläget till -3,0 mnkr. 

  

  

  



§36/22 Uppföljning och Analys januari till mars 2022 för tillväxtnämnden - TN 2022/19-1 Uppföljning och Analys januari till mars 2022 för tillväxtnämnden : Uppföljning och analys Tillväxtnämnden mars 2022

  

Tillväxtnämnden, Månadsuppföljning 4(4) 

2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr 

2.1 Tillväxtnämnd 

Drift 

Verksamhet 
Nettokostn

ad 
Budget 

jan-mars 

Budgetavvik
else jan-

mars 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budgetavvik
else helår 

Nämnden 0,1 0,1 0,0 0,4 0,4 0,0 

Administration/l
edning 

1,3 1,4 0,1 5,5 5,5 0,0 

Arbetsmarknads
enheten 

3,1 3,1 0,0 10,1 10,1 0,0 

Kulturenheten 10,8 11,2 0,4 45.0 45,0 0,0 

Utbildningsenhet
en 

6,0 5,6 -0,4 25,4 22,4 -3,0 

Totalt 21,3 21,4 0,1 86,4 83,4 -3,0 

Investeringar 

Investeringsprojekt Utgift Prognos helår Budget 2022 
Budgetavvikelse 

helår 

Totalt     

 



§37/22 Lägesrapport per sista april för tillväxtnämnden - TN 2022/19-4 Lägesrapport per sista april för tillväxtnämnden : Lägesrapport per sista april för tillväxtnämnden

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    TN 2022/19 

 Tillväxtförvaltningen 
Helena Randefelt 
 0581-816 06 
helena.randefelt@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Tillväxtnämnden (beredande) 
Tillväxtnämnden 

Lägesrapport per sista april för tillväxtnämnden 

Förslag till beslut 

 
Lägesrapport per sista april 2022 för tillväxtnämnden godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Tillväxtförvaltningens ledningsgrupp har gjort en gemensam bedömning av 
de kvalitetsfaktorer som tillväxtnämnden har beslutat om, som redovisas i 
bifogad lägesrapport. Förvaltningen har gjort en lägesbedömning utifrån de 
förutsättningar och framtidsutmaningar som identifierats. 
 
Indikatorer till utvecklingsmålen redovisas till delårsuppföljningen, då arbete 
pågår med at ta fram relevanta indikatorer. 
 

Perioden januari till och med april redovisar tillväxtförväntningen en negativ 
avvikelse på 0,2 mnkr. 

 
 

Magnus Sjöberg Helena Randefelt 
Förvaltningschef Utvecklingsstrateg 

För åtgärd: 

Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen 
 

Bilagor: 

Lägesrapport april 2021 
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Lägesrapport 

Tertial 1 2022 

Tillväxtnämnden 

 
  



§37/22 Lägesrapport per sista april för tillväxtnämnden - TN 2022/19-4 Lägesrapport per sista april för tillväxtnämnden : Lägesrapport per sista april tillväxtnämnden 2022

  

Tillväxtnämnden, Lägesrapport 2(22) 

Innehållsförteckning 

1 Verksamhetsuppföljning ............................................................. 3 

1.1 Grunduppdrag ................................................................................... 4 

1.2 Kvalitetsfaktorer .............................................................................. 5 

1.3 Utvecklingsmål ................................................................................. 9 

2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr ..................................................11 

2.1 Tillväxtnämnden ............................................................................. 11 

3 Bilaga indikatorer ......................................................................12 

 

  



§37/22 Lägesrapport per sista april för tillväxtnämnden - TN 2022/19-4 Lägesrapport per sista april för tillväxtnämnden : Lägesrapport per sista april tillväxtnämnden 2022

  

Tillväxtnämnden, Lägesrapport 3(22) 

1 Verksamhetsuppföljning 

Inom kultur- och fritidsenheten har verksamheterna inte helt ställt om än efter besparingarna 
med färre medarbetare och till viss del förändrade uppdrag. Pandemin och människors 
förändrade vanor och behov har också påverkat insatserna under året. Bedömningen är att 
kultur- och fritidsenheten uppfyller grunduppdraget och de uppdrag som är formulerade i 
tillväxtnämndens i reglemente. Det finns emellertid högre förväntningar på att verksamheten 
ska kunna leverera mer, men med begränsade resurser och lägre bemanning har inte detta varit 
möjligt.  

Inom kultur- och fritidsenheten är det en utmaning att kunna bemanna alla biblioteksenheter 
(huvudbiblioteket, biblioteksfilialerna, biblioteksbussen) eftersom det inte längre finns 
tillräckligt med personal. Detta påverkar även möjligheten att kunna arbeta mer med 
uppsökande verksamhet. 

Sedan ett flertal år tillbaka finns ett underskott inom biblioteksverksamheten. Detta beror på 
att budgeten inte räcker till för utökade driftskostnader för exempelvis nya tjänster som 
Meröppet eller olika inloggningar på publika datorer i och med införandet av GDPR. 
Underskottet har finansierats inom enheten på olika vis genom att alla vakanser inom 
biblioteken inte har kunnat rekryteras eftersom det är en utmaning att rekrytera utbildade 
bibliotekarier. Det här är ett strukturellt problem och ett potentiellt bekymmer i framtiden. På 
kort sikt fungerar verksamheten, men om den ska kunna utvecklas behöver en förändring ske 
genom utvecklingsarbete och breddat deltagande. 

Inkom kultur, fritid och turism handlar det framöver om att ställa om och att förändra tidigare 
arbetssätt. Omvärlden är osäker och människors konsumtion av aktiviteter, upplevelser och 
evenemang har förändrats. Stor del av kultur- och fritidsenhetens verksamhet handlar om ett 
frivilligt val och det är inte helt självklart att de vanor som människor tidigare har haft kommer 
att hålla i sig. Det gäller även det ideella arbetet med föreningarna. Det finns en oro över 
huruvida föreningsaktiva människor kommer att komma tillbaka till föreningslivet igen eller 
ej. Inom fritidsverksamheten pågår ett arbete kring att skapa utrymme för att kunna arbeta 
med fler delar än enbart föreningar. Exempelvis genom ett automatiserat bokningssystem av 
föreningslokaler för att kunna frigöra personella resurser. Utifrån revisorernas granskning av 
föreningsbidrag pågår även ett kvalitetsarbete för att säkerställa bidragshanteringen framöver. 

Inom turismverksamheten pågår ett utvecklingsarbete bl.a. utifrån den förstudie som gjordes 
2021 och att ge turism- och besöksnäringsarbetet rätt förutsättningar att kunna utvecklas 
utifrån minskade resurser samt de ambitioner som finns idag. 

Inom arbetsmarknadsenheten är det färre deltagare inom ordinarie uppdrag, men fler 
deltagare i coachingteamet, då allt fler är i behov av lågtröskelverksamhet. Medarbetarskaran 
är stabil men ett visst personalbortfall har skett under våren som kommer att regleras inför 
hösten. Arbetsmarknadsenheten har de ekonomiska medel och förutsättningar som behövs för 
att klara grunduppdraget utifrån nuvarande tryck och behov. 

En utökad samverkan mellan arbetsmarknadsenheten och sfi har kommit igång bra och ett 
fortsatt utvecklingsarbete pågår. Det fortsatta utvecklingsarbetet hänger ihop med 
lokalresursfrågan utifrån samordningsvinster eftersom verksamheterna arbetar väldigt nära 
tillsammans runt gemensamma målgrupper och med delvis gemensamma personalresurser. 

Arbetsmarknadsenheten är en verksamhet som måste vara föränderlig utifrån behov och 
nationella beslut. Ibland behöver verksamheten snabbt anpassas för att kunna möta upp den 
målgrupp som är aktuell men den behöver också kunna förändras om målgrupperna förändras. 
I början av 2021 fanns en oro för huruvida det skulle kunna gå att utöka antal platser eller ej 
medan det i slutet av året behövde balanseras åt andra hållet. Det behöver hela tiden finnas en 
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bra balans i hur mycket egen verksamhet som ska finnas och hur mycket som ska matchas ut 
till den reguljära arbetsmarknaden. Det är viktigt att det finns arbeten som matchar de 
målgrupper som är deltagare i vår verksamhet och arbete har påbörjats med ett mer strategiskt 
arbete kopplat till de arbetsgivare som finns i kommunen.  

Det händer mycket inom vuxenutbildningen under 2022.  Det är en stor utmaning i att kunna 
bidra till att människor kommer vidare till utbildning och en egen försörjning, vilket är en 
högprioriterad fråga i alla våra verksamheter. Behovet av vuxenutbildning och 
kompetensutveckling är stort och vi behöver hitta fler vägar ut i arbetslivet för de individer 
som inte lyckas nå gymnasienivån. Mot denna bakgrund är det pågående utvecklingsarbetet på 
sfi viktigt där vårt fokus ligger på heltidsstudier, yrkesinriktad sfi-undervisning i en nära 
samverkan med ame. 

Tillväxtförvaltningen deltar fortsatt tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen i ett 
treårigt kommunövergripande projekt i samverkan med skolverket som syftar till att höja 
kvaliteten på undervisningen för nyanlända elever och elever med svenska som andraspråk.  

Inom vuxenutbildningen är en stor utmaning identifierad för vård- och omsorgsutbildningen 
utifrån de nya nationella kurs- och läroplanerna. På nationell nivå har omvårdnadsutbildningen 
gjorts om helt på ett sätt som inte matchar lokala förutsättningar så bra. Finansieringen av sfi 
är en fortsatt stor utmaning på nationell nivå vilket också påverkar tillväxtförvaltningens 
budget för sfi. 

Vuxenutbildningen kommer även under 2022 fortsätta utveckla vår regionala samverkan med 
frisök i de flesta av våra yrkesutbildningar och som ett led i detta arbete ser vi över om vi kan 
utöka utbudet i Lindesberg i nära samverkan med Lindeskolan. En viktig del är att löpande 
utvärdera om eleverna har fått arbete inom sex månader efter avslutad yrkesutbildning. 
Masugnen prioriterar en fortsatt samverkan med arbetsgivarna i de branscher som är knutna 
till vuxenutbildningens olika yrkesutbildningar. 

Då industritekniska programmet har avvecklats på gymnasieskolan fokuserar 
vuxenutbildningen på att hitta nya former av vuxenutbildning för att fortsatt samverka om 
kompetensförsörjning tillsammans med industriföretagen. Det är ett viktigt uppdrag för 
vuxenutbildningen. 

  

  

1.1 Grunduppdrag 

Grunduppdrag Uppfyllelse av grunduppdrag Analys 

Arbetsgivare  Tillväxtförvaltningen arbetar 
aktivt med trivsel och en god 
arbetsmiljö. Förvaltningen har i 
snitt många behöriga sökande till 
de tjänster som har varit 
utannonserade under året. 
Förvaltningen har utökat 
samverkan både internt mellan 
enheter och förvaltningar men 
också externt med föreningar, 
företag och ideella organisationer. 
Verksamheterna har gemensam 
kompetensutveckling och 
gemensamma planeringsdagar. 
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Grunduppdrag Uppfyl lelse av grunduppdrag Analys

Kommunal vuxenutbildning Vuxenutbildningen har fortsatt
anpassat vår arbetsmiljö och
undervisning utefter de
rekommendationer som har
funnits under året.
Vuxenutbildningen har fullföljt
samtliga grunduppdrag och har
hittat nya rutiner och arbetssätt
som fungerar, både
säkerhetsmässigt och pedagogiskt.
Vuxenutbildningen följer noggrant
våra elever så att de har möjlighet
att kunna få rätt stöd vid behov. Vi
arbetar också intensivt med att
kunna erbjuda en studie- och
yrkesvägledning till alla som
behöver det. De sökanden som är i
behov av fysiska möten har
möjlighet till detta och de elever
som önskar distansmöten blir
erbjudna detta. Enligt rådande
omständigheter bedömer vi att
vuxenutbildningen fortsatt utför
vårt grunduppdrag med god
kvalitet. Vi bedömer att
måluppfyllelsen är god utifrån
lagstyrning och andra
författningar.

Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenhetens uppdrag
är att få fler individer att bli
självförsörjande. Under det första
kvartalet av 2022 har ame ökat
andelen deltagare som har gått ut
till arbete och studier. Vi har även
påbörjat arbetet med breddad
rekrytering och har fått en bra start
på detta. Resursjobben fortsätter i
god takt och vi arbetar för
närvarande med en uppföljning av
de deltagare som har avslutat sina
resursjobb fram till sista december
2021. Vi återkommer med
resultatet i nästa uppföljning.

Kultur och fritidsenheten Sedan restriktionerna släpptes i
februari har verksamheterna
kunnat sätta igång igen och
grunduppdraget uppfylls på den
nivå som resurserna medger.

1.2 Kvalitetsfaktorer

Kvali tetsfaktor
Lägesbedömnin
g Kvali tetsindikator

Utfal l
2021

Utfal l
2022 Trend

Bred krets av
användare och
besökare

Kvalitén är på
väg att inte
uppnås

Antal besök i kommunens
bibliotek inklusive
bokbussen
(antal/ invånare)

3
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Kvali tetsfaktor
Lägesbedömnin
g Kvali tetsindikator

Utfal l
2021

Utfal l
2022 Trend

Antal besök med
biblioteksbussen utanför
ordinarie turlista

7

Antal aktiviteter
anordnade för att nå fler
besökare

25

Uppsökande verksamhet
utanför bibliotekets lokaler 37

Elevers studiemiljö Kvalitén är på
väg att uppnås

Elevers uppfattning om
likabehandling 100

Elevers upplevelse av
delaktighet och inflytande 80,7

Elevers upplevelse av
trygghet och studiero

100 %

Kvinnor och mäns
förutsättningar för studier

Service och bemötande Kvalitén är på
väg att uppnås

Upplevelse av service och
bemötande

Attraktiv arbetsgivare
med fokus på
arbetsmiljö, ledarskap,
medarbetarskap och
kompetensförsörjning

Ej genomförd

Resultat i
medarbetarenkätens fråga
om att se fram emot att gå
till arbetet

4,36 %

Andel tillsvidareanställda
med heltidsanställning

Inflytande och
delaktighet

Kvalitén är på
väg att uppnås

Upplevelse av inflytande
och delaktighet

Måluppfyllelse Kvalitén är på
väg att uppnås

Andel elever inom
vuxenutbildningen som når
betyg

Antal inskrivna elever inom
vuxenutbildningen 528

Andel elever inom sfi som
erbjuds heltidsstudier

Andel individer som fått
arbete sex månader inom
avslutad yrkesutbildning
inom kommunens
vuxenutbildning (%)

80

Lärarnas upplevelse av att
de har förutsättningar att
utföra undervisning med
hög kvalitet

Progression för språksvaga

Utbudet av tjänster och
upplevelser präglas av
bredd och kvalitet

Kvalitén
uppnås

Antal konstformer under
året 4

Antal utställningar av
museiföremål 6
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Kvali tetsfaktor
Lägesbedömnin
g Kvali tetsindikator

Utfal l
2021

Utfal l
2022 Trend

Andel lovaktiviteter för
barn/ ungdomar

Deltagartillfällen i
idrottsföreningar
antal/ invånare 3-20 år

9

Kommunalt kontant bidrag
till idrottsföreningar,
kr/ inv

Utbud av anläggningar för
idrott och motion

Egenförsörjning Kvalitén
uppnås

Andel individer som går ut i
självförsörjning 31,8 %

Antal BEA anställda

Antal deltagare inskrivna
på arbetsmarknadsenheten

125

Antal feriearbetare 245

Resursjobb

Friska medarbetare Ej genomförd
Sjukfrånvaro hos
medarbetare 5,32 % 6,29 %

Läsfrämjande och
tillgång till lit teratur
och andra medier

Kvalitén
uppnås

Läsfrämjande insatser (per
ålderskategori) 116

Fjärrlån och kurslitteratur 344 %

Tillgång till
stödfunktioner

Kvalitén är på
väg att uppnås

Elever som erbjuds att
delta i studiehall
(vuxenutbildningen)

10

Elevers möjlighet att
använda digitala verktyg
och därmed utveckla sin
digitala kompetens

65 %

Yrkesintegrering

Tillgänglighet Kvalitén
uppnås

Antal förfrågningar till
arkivet

503

Antal studieplatser (inom
samtliga bibliotek)

6

Meröppet

Främja kunskap,
kulturupplevelser och
fri åsiktsbildning

Kvalitén
uppnås

Antal kulturarrangemang
(fördelat per målgrupp) 17

Deltagande i kommunens
kulturella utbud

Bred krets av användare och besökare

Utvecklingsarbete för breddat deltagande pågår.

Elevers studiemil jö

Vi arbetar aktivt med att nyttjalokalerna på bästa sätt med digital teknik och olika anpassningar
för elever med behov av särskilt stöd.
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Service och bemötande 

Utvärderingar pågår under våren, och resultatet redovisas i delårsuppföljningen 

Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och 

kompetensförsörjning 

Tillväxtförvaltningen arbetar aktivt med trivsel för att ha en god arbetsmiljö. Förvaltningen har 
i snitt många behöriga sökande till de tjänster som har varit utannonserade under året. 
Förvaltningen har utökat samverkan både internt mellan enheter och förvaltningar men också 
externt med föreningar, företag och ideella organisationer. Verksamheterna har gemensam 
kompetensutveckling och gemensamma planeringsdagar. 

Förvaltningen har haft stort fokus på att möta upp medarbetarnas behov av en god fysisk 
arbetsmiljö med anledning av pandemin och distans- och hemarbete bland annat. 
Förvaltningen har även genomfört en del kompetenshöjande och stöttande insatser under 
våren och fler insatser är inplanerade under hösten. 

En löpande avstämning sker med alla medarbetare där förvaltningen strävar efter att 
medarbetarnas resurser och kompetenser ska kunna nyttjas på bästa möjliga sätt. Inom 
tillväxtförvaltningen finns hög tillit till medarbetarnas förmåga där medarbetarna får ta ett 
stort eget ansvar med goda möjligheter att kunna växa och utvecklas i sitt yrke. 

I januari 2021 verkställdes den nya organisationsförändringen utifrån beslut om en ny politisk 
organisation. Detta har haft en betydande påverkan hos en del av förvaltningens medarbetare 
och verksamheter som har fått flytta till en annan enhet med nya arbetskamrater. Förändringen 
har medfört en hel del praktiskt arbete som fortfarande pågår. 

Inflytande och delaktighet 

Utvärderingar pågår under våren. Resultatet redovisas i delårsuppföljningen 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen redovisas i delårsuppföljningen. 

Utbudet av tjänster och upplevelser präglas av bredd och kvalitet 

Sedan restriktionerna släpptes helt i februari erbjuds nu ordinarie utbud med god kvalitet. Det 
finns god bredd men det finns också förbättringsmöjligheter vad gäller bredden.  

Egen försörjning 

Från första januari till sista april har 44% av avslutade ärenden inom AME (ej coachingteamet) 
gått ut till arbete, arbete med stöd eller studier. 

Ame har ett lägre inflöde till arbetsmarknadsenhetens ordinarie verksamheter med anledning 
av Arbetsförmedlingens privatisering. Delvis är det också med anledning av ett ökat inflöde till 
coachingteamets verksamhet istället, vilket visar att allt fler individer är beroende av en 
lågtröskelverksamhet och saknar arbetsförmåga eller har väldigt låg arbetsförmåga. Idag har 
Sverige en god arbetsmarknad vilket bidrar till att allt fler kan gå ut i arbete. Resursjobben och 
breddad rekrytering möjliggör för kommunens invånare som står längst ifrån 
arbetsmarknaden att kunna erhålla en anställning och bli självförsörjande. 

Friska medarbetare 

Sjukfrånvaron inom tillväxtförvaltningen är något högre under januari-april 2022 jämfört med 
2021, vilket ses även kommunövergripande. Främst handlar det om korttidsfrånvaro med 
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anledning av covid-19.

Läsfrämjande och t i l lgång ti l l l i t teratur och andra medier

Biblioteken och biblioteksbussen ger tillgång till litteratur och andra medier. Läsfrämjande
arbete pågår men hindras i viss mån av att personalresurserna i stor utsträckning behöver
användas ti ll att hålla alla biblioteksenheter (huvudbiblioteket, biblioteksfilialerna,
biblioteksbussen) öppna.

Ti l lgång t i l l stödfunktioner

Eleverna har erbjudits ett ökat digitalt stöd än tidigare, då restriktioner för fysiska möten har
begränsat de normala träffarna avsevärt. Eleverna har varit övervägande positiva till detta och
utifrån måluppfyllelse har det fungerat bra. I nuläget eftersträvas att återigen erbjuda allt mer
närundervisning fysiskt på plats för alla elever.

Ti l lgängl ighet

Samtliga verksamheter är öppna igen och i gång. För den som vet hur det fungerar med
kulturarrangemang, bibliotek, föreningsliv med mera är allt detta tillgängligt. Men för ett
bredare deltagande skulle mer uppsökande insatser kunna göras för att nå fler målgrupper.

Främja kunskap, kul tur upplevelser och fr i åsiktsbildning

Genom ordinarie verksamhet då det gäller bibliotek, allmänkultur och kulturarv främjas
kunskap, kulturupplevelser och fr i åsiktsbildning.

1.3 Utvecklingsmål

Utvecklingsmål
Lägesbedömnin
g Utveckl ingsindikator

Utfal l
2021

Utfal l
2022 Trend

Rusta individer att bli
självförsörjande och
skapa förutsättningar
för individer och företag
att växa

Målet är
uppfyllt

Utifrån
tillväxtnämndens
verksamheter öka
attraktiviteten av
Lindesbergs kommun

Målet är på
väg att uppfyllas

Skapa förutsättningar
och tillgängliggöra
kultur- och
fritidsaktiviteter för fler
barn och unga

Målet är på
väg att uppfyllas

Verka för att
tillgängliggöra och
synliggöra
tillväxtnämndens
verksamheter mer

Målet är på
väg att uppfyllas

Rusta individer at t bli självförsör jande och skapa förutsättningar för individer och
företag att växa

Vi kommer att prioritera att arbe ta med p arallella p rocesser fö r at t suc cessi vt ” flytt a” in divider
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mot självförsörjning och hitta fler vägar till egen försörjning. Människor ska ha bättre 
förutsättningar att kunna bli självförsörjande när de lämnar oss. 

Detta görs vi genom samverkan med fler aktörer och arbetsgivare, likaså samverkar vi för en 
långsiktig och hållbar kompetensförsörjning – tillsammans. 

Utvecklingsindikatorer och utfall redovisas i delårsuppföljningen 2022. 

Utifrån tillväxtnämndens verksamheter öka attraktiviteten av Lindesbergs kommun 

Merparten av tillväxtnämndens verksamheter bygger på frivillighet och individens egen vilja 
att delta och konsumera. Tillväxtnämndens verksamhetsområde är också till stor del det som 
bidrar till att skapa mervärde för kommunens medborgare och besökare, utöver kommunens 
kärnverksamheter såsom skola och barnomsorg, vård och omsorg. 

Under året kommer arbete ske med flera olika delar som tillväxtförvaltningens ledningsgrupp 
tror bidrar till att öka attraktiviteten av kommunen. Flertalet av dem återfinns i de andra tre 
utvecklingsmålen och i arbetet med detta specifika mål, kommer delar av de andra att 
återfinnas. 

Utvecklingsindikatorer och utfall kommer att redovisas till delårsuppföljningen 2022. 

Skapa förutsättningar och tillgängliggöra kultur- och fritidsaktiviteter för fler barn och 

unga 

För att kunna arbeta med en resursfördelning som når de barn och unga som inte konsumerar 
våra tjänster och erbjudanden idag, så kommer vi under året att göra en målgruppsanalys för 
att se vilka barn och unga som vi inte når ut till idag, men som skulle ha ett mervärde av att 
delta i kultur- och fritidsaktiviteter. 

Under året kommer arbete ske med en förändrad bidragshantering att ske samt stöd till 
civilsamhället ses över för att ekonomiskt bidrag ska kunna nå andra fritidsintressen än enbart 
de som sysslar med idrott (dit den största bidragssumman går idag).  

En del i arbetet handlar om hur vi kan få fler/andra att vara med i det som redan finns och den 
andra delen handlar om att se över vad vi kan erbjuda de som vill vara med i någonting annat 
än det som finns idag. 

Utvecklingsindikatorer och utfall redovisas till delårsuppföljningen 2022. 

Verka för att tillgängliggöra och synliggöra tillväxtnämndens verksamheter mer 

Vår prioritering är att göra oss tillgängliga för att motverka utanförskap och visa vilka 
möjligheter som finns i våra verksamheter. Vi verkar för att människor ska vilja komma till våra 
verksamheter och känna att det finns någonting för alla bland det som erbjuds. 

Under året är det prioriterat att stärka den digitala kompetensen hos medarbetare och 
målgrupper. Det är en del i att säkerställa att individer kan tillgodogöra sig det tillväxtnämnden 
erbjuder. 

Utvecklingsindikatorer och utfall redovisas till delårsuppföljningen 2022. 
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2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr 

2.1 Tillväxtnämnden 

Drift 

Verksamhet 
Nettokostna
d 

Budge
t jan-
april 

Budgetavvikels
e jan-april 

Progno
s helår 

Budge
t helår 

Budgetavvikels
e helår 

Nämnden 0,1 0,1 0,0 0,4 0,4 0,0 

Administration/lednin
g 

1,7 1,8 0,1 5,6 5,6 0,0 

Arbetsmarknadsenhete
n 

3,5 3,6 0,1 12,0 12,0 0,0 

Kulturenheten 15,1 15,4 0,3 45,3 45,3 0,0 

Utbildningsenheten 8,2 7,5 -0,7 25,2 22,4 -2,8 

Totalt 28,6 28,4 -0,2 88,5 85,7 -2,8 

Perioden januari till och med april redovisar tillväxtförväntningen en negativ avvikelse på 0,2 
mnkr. 

Förvaltningens stora utmaning berör fortsättningsvis utbildningsenheten inom verksamheten 
svenska för invandare, sfi. Detta som effekt av ett allt lägre statsbidrag från Migrationsverket. 
Som tidigare nämnts beror minskad ersättning till störst del på ett lägre flyktingmottagande än 
åren innan samt att flertalet av de studerande inom sfi behöver längre utbildningstid än de 2 år 
som etableringsersättningen utbetalas. Statsbidragen från Migrationsverket har nu betydligt 
lägre ersättningsnivåer än för samma period under de tre föregående åren och enligt aktuell 
beräkning på helårsbasis saknas 4,0 för miljoner för sfi, se diagram nedan. 
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Övriga verksamheter förväntas vid årets slut ha en budget i balans.

3 Bilaga indikatorer

Kvali tetsindikator

Antal besök i kommunens bibliotek inklusive bokbussen
(antal/ invånare)

Antal besök med biblioteksbussen utanför ordinarie turlista
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Kvalitetsindikator  

Antal förfrågningar till arkivet 

 

Antal konstformer under året 

 

Antal kulturarrangemang (fördelat per målgrupp) 

 

Deltagande i kommunens kulturella utbud Inga tillgängliga data 

Elever som erbjuds att delta i studiehall 
(vuxenutbildningen) 
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Kvalitetsindikator  

Läsfrämjande insatser (per ålderskategori) 

 

Resultat i medarbetarenkätens fråga om att se fram emot att 
gå till arbetet 

 

Sjukfrånvaro hos medarbetare 

 

Upplevelse av inflytande och delaktighet 
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Kvalitetsindikator  

Upplevelse av service och bemötande 

 

Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning 

 

Antal aktiviteter anordnade för att nå fler besökare 

 

Antal studieplatser (inom samtliga bibliotek) 
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Kvalitetsindikator  

Antal utställningar av museiföremål 

 

Elevers möjlighet att använda digitala verktyg och därmed 
utveckla sin digitala kompetens 

 

Fjärrlån och kurslitteratur 

 

Andel lovaktiviteter för barn/ungdomar 
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Kvalitetsindikator  

Meröppet 

 

Uppsökande verksamhet utanför bibliotekets lokaler 

 

Yrkesintegrering Inga tillgängliga data 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar antal/invånare 3-20 år 

 

Andel elever inom vuxenutbildningen som når betyg Inga tillgängliga data 

Kommunalt kontant bidrag till idrottsföreningar, kr/inv Inga tillgängliga data 

Utbud av anläggningar för idrott och motion Inga tillgängliga data 

Andel individer som går ut i självförsörjning 
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Kvalitetsindikator  

Antal BEA anställda 

 

Antal inskrivna elever inom vuxenutbildningen 

 

Elevers uppfattning om likabehandling 

 

Elevers upplevelse av delaktighet och inflytande 
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Kvalitetsindikator  

Elevers upplevelse av trygghet och studiero 

 

Andel elever inom sfi som erbjuds heltidsstudier Inga tillgängliga data 

Antal deltagare inskrivna på arbetsmarknadsenheten 

 

Kvinnor och mäns förutsättningar för studier Inga tillgängliga data 

Andel individer som fått arbete sex månader inom avslutad 
yrkesutbildning inom kommunens vuxenutbildning (%) 

 

Antal feriearbetare 

 

Lärarnas upplevelse av att de har förutsättningar att utföra 
undervisning med hög kvalitet 

Inga tillgängliga data 
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Kvalitetsindikator  

Resursjobb 

 

Progression för språksvaga Inga tillgängliga data 

Elever som erbjuds att delta i studiehall (vuxenutbildningen) 

Pandemins restriktioner innebar att vi var tvungna att begränsa antalet personer i vår 
studiehall. Under en period kunde vi enbart erbjuda plats till tio personer åt gången och 
eleverna fick boka tid. 

Sjukfrånvaro hos medarbetare 

Kvinnor: 6,60 % 

Män 7,03 % 

Upplevelse av inflytande och delaktighet 

Utvärderingar pågår under våren, och resultatet redovisas i delårsuppföljningen 

Upplevelse av service och bemötande 

Utvärderingar pågår under våren, och resultatet redovisas i delårsuppföljningen 

Elevers möjlighet att använda digitala verktyg och därmed utveckla sin digitala 

kompetens 

I vuxenutbildningen finns många elever som saknar en egen dator. Det innebär att dessa elever 
blir väldigt begränsade i att exempelvis kunna tillgodogöra sig digital undervisning, digitala 
läromedel, använda länkar, skicka in uppgifter digitalt, se filmer m.m. eftersom de inte har 
tillgång till en dator när de inte är på Masugnen. 

Under året har vi inskaffat fler datorer som eleverna kan använda när de är på Masugnen för 
att skapa bättre förutsättningar för elevernas måluppfyllelse. Datorerna kommer även att 
användas mer i undervisningen. 

Yrkesintegrering 

Fortsatt utveckling av yrkesinriktad sfi-undervisning pågår. Fortsatt utbildning med 
kombinerad sfi och industriutbildning. 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar antal/invånare 3-20 år 

Underlag från hösten 2021. 
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Andel elever inom vuxenutbildningen som når betyg 

Vuxenutbildning 

Betygsstatistiken följs upp varje helår och är uppdelade efter skolform och/eller ämne.  2021 
följs upp vid delårsredovisningen. 

Utbud av anläggningar för idrott och motion 

Det finns ett stort utbud av idrottshallar och idrottsanläggningar för fysisk aktivitet och motion 
i kommunen. Det är inomhushallar i olika storlekar, fotbollsplaner, friidrottsanläggningar, 
motionsspår - vilka ett antal är belysta samt tre utegym. Den största motionsformen är 
promenader som kan utövas var som helst. Detsamma gäller cykling. Totalt sett finns ingen 
brist på motionsytor i Lindesbergs kommun. Det finns dock en problematik i tillgängligheten 
av inomhusanläggningarna eftersom de allra flesta av dessa endast är tillgängliga och 
bokningsbara på kvällstid.  

Andel individer som går ut i självförsörjning 

Från första januari till sista april har 44% av avslutade ärenden inom AME (ej coachingteamet) 
gått ut till arbete, arbete med stöd eller studier. 

Antal BEA anställda 

Totalt 56 pågående BEA-anställningar vid mätpunkten 20 april. 

  

Elevers uppfattning om likabehandling 

Utvärderas på höstterminen, resultatet redovisas i årsredovisningen. 

Elevers upplevelse av delaktighet och inflytande 

Utvärderas på höstterminen, resultatet redovisas i årsredovisningen. 

Elevers upplevelse av trygghet och studiero 

Utvärderas på höstterminen, resultatet redovisas i årsredovisningen. 

Andel elever inom sfi som erbjuds heltidsstudier 

Förutsättningarna är bättre igen efter pandemin och sfi har närmat sig heltidsstudier. Fler 
externa aktörer kan vara på plats igen. 

Antal deltagare inskrivna på arbetsmarknadsenheten 

Vid mätpunkten 20 april 

122 inskrivna på AME, samt 102 inom coachingteamet. Totalt 224 personer 

  

Kvinnor och mäns förutsättningar för studier 

Utvärderas på höstterminen, resultatet redovisas i årsredovisningen. 
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Andel individer som fått arbete sex månader inom avslutad yrkesutbildning inom 

kommunens vuxenutbildning (%) 

Redovisas till årsredovisningen 

Resursjobb 

Vid mätpunkten 20 april totalt 17 anställningar 

Progression för språksvaga 

Betygsstatistik redovisas i delårsuppföljningen. 
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    TN 2022/11 

 Kultur- och fritidsenheten 
Kristina Öster 
 0581-815 27 
kristina.oster1@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Tillväxtnämnden (beredande) 

Motion från Tomas Klockars (M) om turistbussar under 

sommarmånaderna 

 

Förslag till beslut 

 

 Tillväxtnämnden avslår motionen med följande motivering.  
Ekonomiska och organisatoriska förutsättningar saknas för förslaget.  

 

Ärendebeskrivning 

Tillväxtförvaltningen har ombetts yttra sig över motion om turistbussar under 
sommarmånaderna. 
 

Här följer yttrandet: 
Turismverksamheten är sedan 2021 placerad i Kultur- och fritidsenheten 
inom Tillväxtförvaltningen. 2021 genomfördes en besparing i 
turismverksamheten vilket inneburit en halvering av antalet medarbetare och 
därmed minskad verksamhet.  
 
Tidigare medarbetare har nu slutat och en ny turismutvecklare har 
rekryterats och börjar sitt arbete i april. 

Ekonomiska och organisatoriska förutsättningar saknas därför för förslaget i 
motionen. 

 
 
 

 
 

Magnus Sjöberg Kristina Öster 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunstyrelsen  
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Delegationbeslut 

   
KS 2022/33-3 

Kanslienheten  
 

Rouzbeh Isa   

 0581-812 09  

rouzbeh.isa@lindesberg.se   

 Besök Linde AB             

 Tillväxtnämnden             

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

 
Remiss för yttrande av motion från Tomas Klockars (M) om 

turistbussar under sommarmånaderna enligt punkt 1.5 i 

kommunstyrelsens delegationsordning 

 
 Ärendet remitteras till Tillväxtnämnden och Besök Linde AB för yttrande med 

svar senast 2022-05-17 till kommunstyrelsens kansli. 
 
Skicka gärna svaret med e-post till kommun@lindesberg.se 
 
Kontakta mig gärna för ytterligare information om remissen. 
 
 
 
Rouzbeh Isa 
Vik. Kommunsekreterare 
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Lindesberg 2022-02-02

Motion till Kommunfullmäktige

Turistbussar under sommarmånaderna

Vi bor i en spännande och vacker kommun som skulle ha mycket att
vinna om vi kunde öka antalet turister. Det skulle generera intäkter till
våra företag, det skulle öka antalet hemvändare, inflyttningen skulle öka
och företagsklimatet skulle förbättras.

Lindesbergs kommun är stor till ytan med många besöksvärda platser
och kanske inte så lätt att upptäcka för turister. Tänk att under 1 eller 2
sommarmånader införa bussverksamhet i Lindesbergs kommun, typ
hopp on hopp off bussar (som går i en rundslinga). Några turer om
dagen så turister och invånare kan besöka kommunens många pärlor.

Med anledning av ovanstående yrkar jag

Att det under sommarmånaderna införs turistbussar

samt

Att motionen hanteras skyndsamt för ett genomförande redan sommaren
2022

För moderaterna i Lindesbergs kommun

Tomas Klockars



§39/22 Tjänsteskrivelse tillväxtnämnden den12 april 2022 - TN 2022/21-1 Tjänsteskrivelse tillväxtnämnden den12 april 2022 : Tjänsteskrivelse tillväxtnämnden den 12 april 2022

  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
1 (1)  

2022-04-06 Dnr 

 Tillväxtförvaltningen 
Catrine Pernros Eriksson 
0581-816 16 
catrine.eriksson@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Tillväxtnämnden 
 

Utveckling av Lindesteget 

 

Förslag till beslut 

Tillväxtnämnden tackar för informationen 

 

Ärendebeskrivning 

Industritekniskt program lägggs ner på Lindeskolan och de sista eleverna tar 
examen våren 2022. Vuxenutbildningen får i uppdrag att komma med förslag 
på nya sätt att stötta industriföretagen i kompetensförsörjningsfrågan. 
Volvosteget är förebild för det utbildningskoncept vi kallar Lindesteget. Det 
innebär att en person har en yrkesintroduktionsanställning under ett 
utbildningsår. Det året varvas med utbildning på Masugnen och praktik på ett 
industriföretag.  Innehåll och upplägg är framtaget i samråd med lokala 
industriföretag.  

 

 

 

Magnus Sjöberg Catrine Pernros Eriksson 
Förvaltningschef Rektor vuxenutbildningen 

Ezekiel James 
Yrkeslärare vuxenutbildningen  
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 Protokollsutdrag 12 (46) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-03-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§42/22   Dnr: KS 2021/126 

 

Ombudgetering investeringar 2021-2022 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar följande tre punkter för att 
förtydliga summorna:  

 Ombudgetera 16 281 000 kronor för projekt Lindbackaskolan 
(950 50) 

 Ombudgetera 466 000 kronor för projekt Inventarier 
grundskola (950 76) 

 Ombudgetera 536 000 kronor för projekt IT på 
Brotorp/Lindbacka (950 51). 
 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 

 Ombudgetera 10 000 000 kronor för projekt nytt villaområde 
Lindesberg (900 76) 

 Ombudgetera 14 490 000 kronor för projekt Exploatering 
industrimark i Frövi (900 70) 

 Ombudgetera 1 729 000 kronor för projekt Vändplan 
Guldsmedshyttan (900 64) 

 Ombudgetera 2 400 000 kronor för projekt Gång- och cykelväg 
enligt plan (901 10) 

 Ombudgetera 2 776 000 kronor för projekt Gusselby 
verksamhetsområde (910 56) 

 Ombudgetera 122 000 kronor för projekt Överföringsledning 
Löa-Vasselhyttan (910 29) 

 Ombudgetera 110 000 kronor för projekt Va-förnyelse 
Kristinavägen (910 57) 

 Ombudgetera 520 000 kronor för projekt Loddamm vid 
Loppholmen (910 51) 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-03-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 Ombudgetera 1 375 000 kronor för projekt Reningsverk 
Lindesberg (910 29) 

 Ombudgetera 3 053 000 kronor för projekt Prästbron (910 49) 

 Ombudgetera 14 696 000 kronor för projekt Rya vattenverk 910 
59) 

 Ombudgetera 385 000 kronor för projekt Ny återviningscentral 
Lindesberg (910 52) 

 Ombudgetera 2 857 000 kronor för projekt Mindre 
ledningsarbeten (910 06) 

 Ombudgetera 3 380 000 kronor för projekt Mindre va-
anläggningar (910 37) 

 Ombudgetera 9 530 000 kronor för projekt Renovering broar 
(900 86) 

 Ombudgetera 153 000 kronor för projekt Tak på sandfickor 
(935 33) 

 Ombudgetera 192 000 kronor för projekt Reinvestering 
lekplatser (930 44) 

 Ombudgetera 2 381 000 kronor för projekt Reinvestering 
gatuljus (900 83) 

 Ombudgetera 725 000 kronor för projekt Väg- och 
gatubelysning Ramsberg (900 87) 

 Ombudgetera 495 000 för projekt Akut underhåll idrott (935 
43) 

 Ombudgetera 82 000 kronor för projekt Inventarier bibliotek 
(930 06) 

 Ombudgetera 345 000 kronor för projekt Idrottshall Ekbackens 
skola (950 20) 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-03-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendebeskrivning 

2021 års totala investeringsbudget var 180 000 000 kronor. 
Netto är utfallet för investeringar år 2021 blev 78 200 000 
kronor. Utgiften för år 2021 är 82 900 000 kronor och 
inkomsten 4 700 000 kronor. Ett antal projekt har inte hunnit 
att färdigställas eller påbörjats under 2021, utan det kommer att 
ske under år 2022, därav begäran om ombudgetering av 25 

investeringsprojekt, med en totalsumma på 87 266 000 000 
kronor.  
 
Se bilaga varför ombudgetering begärs.  
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelse besluta: 
 

1. Ombudgetera 10 000 000 kronor för projekt nytt 
villaområde Lindesberg (900 76) 

2. Ombudgetera 14 490 000 kronor för projekt 
Exploatering industrimark i Frövi (900 70) 

3. Ombudgetera 1 729 000 kronor för projekt Vändplan 
Guldsmedshyttan (900 64) 

4. Ombudgetera 2 400 000 kronor för projekt Gång- och 
cykelväg enligt plan (901 10) 

5. Ombudgetera 2 776 000 kronor för projekt Gusselby 
verksamhetsområde (910 56) 

6. Ombudgetera 122 000 kronor för projekt 
Överföringsledning Löa-Vasselhyttan (910 29) 

7. Ombudgetera 110 000 kronor för projekt Va-förnyelse 
Kristinavägen (910 57) 

8. Ombudgetera 520 000 kronor för projekt Loddamm vid 
Loppholmen (910 51) 

9. Ombudgetera 1 375 000 kronor för projekt Reningsverk 
Lindesberg (910 29) 
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Kommunstyrelsen 2022-03-29  
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10. Ombudgetera 3 053 000 kronor för projekt Prästbron 
(910 49) 

11. Ombudgetera 14 696 000 kronor för projekt Rya 
vattenverk 910 59) 

12. Ombudgetera 385 000 kronor för projekt Ny 
återviningscentral Lindesberg (910 52) 

13. Ombudgetera 2 857 000 kronor för projekt Mindre 
ledningsarbeten (910 06) 

14. Ombudgetera 3 380 000 kronor för projekt Mindre va-
anläggningar (910 37) 

15. Ombudgetera 9 530 000 kronor för projekt Renovering 
broar (900 86) 

16. Ombudgetera 153 000 kronor för projekt Tak på 
sandfickor (935 33) 

17. Ombudgetera 192 000 kronor för projekt Reinvestering 
lekplatser (930 44) 

18. Ombudgetera 2 381 000 kronor för projekt Reinvestering 
gatuljus (900 83) 

19. Ombudgetera 725 000 kronor för projekt Väg- och 
gatubelysning Ramsberg (900 87) 

20. Ombudgetera 495 000 för projekt Akut underhåll idrott 
(935 43) 

21. Ombudgetera 82 000 kronor för projekt Inventarier 
bibliotek (930 06) 

22. Ombudgetera 345 000 kronor för projekt Idrottshall 
Ekbackens skola (950 20) 

23. Ombudgetera 16 281 000 kronor för projekt 
Lindbackaskolan (950 50) 
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24. Ombudgetera 466 000 kronor för projekt Inventarier 
grundskola (950 76) 

25. Ombudgetera 536 000 kronor för projekt IT på 
Brotorp/Lindbacka (950 51) 

Ledamöternas förslag till beslut 

Kristine Andersson (S) föreslår att följande tre punkter 
återremitteras för att förtydliga summorna:  

 Ombudgetera 16 281 000 kronor för projekt Lindbackaskolan 
(950 50) 

 Ombudgetera 466 000 kronor för projekt Inventarier 
grundskola (950 76) 

 Ombudgetera 536 000 kronor för projekt IT på 
Brotorp/Lindbacka (950 51). 
Beslutsgång 

 
Ordförande föreslår att kommunstyrelsen ställer förslag om 
återremiss på de tre sista punkterna först därefter hanteras 
övriga punkter. Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.  
 
Ordförande ställer förslag om återremiss av de tre sista 
punkterna mot att punkterna ska hanteras idag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att punkterna återremitteras.  
 
Ordförande ställer därefter övriga punkter mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen antar övriga punkter. 
 
____ 
För åtgärd: 

Controller 
Ekonomienheten 

För kännedom: 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförbundet 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Tillväxtförvaltningen 
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§41/22   Dnr: KS 2022/30 

 

Årsredovisning 2021 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisningen för år 2021 antas. 

2. Årets resultat 23 918 004:34 kronor-överskott förs till det egna 
kapitalet samt verksamheterna vatten och avlopp samt 
renhållning regleras mot respektive balansräkningsenhet enligt 
nedan: 

 Underskott 10 022 335:29 kronor disponeras ur 
balansräkningsenheten för vatten och avlopp. 

 Överskottet 3 023 033:07 kronor förs till 
balansräkningsenheten för renhållning. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelseförvaltningen överlämnar årsredovisningen för 
år 2021 till kommunstyrelsen. 

Kommunens resultat uppgår till 23 918 004:34 kronor. I 
resultatet ingår resultatet för va-enheten med underskott 10 
022 335:29 kronor och överskott för renhållningsenheten med 3 
023 033:07 kronor. 

Information om det ekonomiska resultatet samt nämndernas 
resultat 2021 har på en övergripande nivå lämnats på 
kommunstyrelsens sammanträde den 1 mars 2022. Detaljer från 
verksamheterna med syfte att utvärdera måluppfyllelsen mm. 
för år 2021 har sedan presenteras vid analysdagen den 16 mars 
2022. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisningen för år 2021 antas. 

2. Årets resultat 23 918 004:34 kronor-överskott förs till det 
egna kapitalet samt verksamheterna vatten och avlopp 
samt renhållning regleras mot respektive 
balansräkningsenhet enligt nedan: 
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3. Underskott 10 022 335:29 kronor disponeras ur 
balansräkningsenheten för vatten och avlopp. 

4. Överskottet 3 023 033:07 kronor förs till 
balansräkningsenheten för renhållning. 

_______ 

 

För åtgärd: 

Ekonomienheten 

För kännedom: 

Alla nämnder 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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