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Inom svensk industri finns en betydande produktivitets-
potential som kan och behöver utvecklas. Ofta är det de 
medelstora företagen som kan dra mest nytta av ett stöd. 
De är i stor utsträckning nödvändiga leverantörer till de 
stora globala företagen, samtidigt som de i många fall inte 

har egen kraft att utveckla sina produktionsprocesser att 
hålla världsklass. För att stärka dessa företag så att de 
förmår utvecklas i den takt som krävs behövs en samlad 
nationell satsning. Detta är Produktionslyftets avstamp. 
Läs mer på www.produktionslyftet.se!

I samband med seminariet ”Lean i praktiken” 
på Militärhögskolan i Halmstad delades Årets 
Leanpris i Halland ut för andra gången. Vinnare 
blev Kulturförvaltningen i Halmstads kommun med 
följande motivering:

”Utan att tveka har vinnaren med stort engagemang 
och ledarskap gjort något som andra är imponerade 
av. De är ett föredöme inte bara i Halland utan i hela 
Sverige.”

Det årligen återkommande priset är instiftat 
av Teknik och Kompetenscentrum i Halmstad 
(TEK) i samarbete med Region Halland och med 
Produktionslyftet som initiativstöd. Priset togs emot 
av Kulturförvaltningens Kristina Blomqvist, Sigge 
Ohlsson och Edna Sinkjaer.

– Att bli uppmärksammad på det här sättet är mycket 
hedrande. Vi har ju jobbat medvetet med Lean i ca 
tre år, men Lean-arbete är ständigt pågående och 
utan slut. Därför känns det också som en upp-
muntran och ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger 
kulturchefen Sigge Ohlsson.

Seminariet ”Lean i praktiken” arrangeras av 
TEK, Region Halland och Produktionslyftet och 
fokuserar på att sprida kunskap och insikt om 

Årets Leanpris i Halland 2010
Kulturförvaltningen i Halmstads kommun

Lean. Inriktningen är mot såväl privat som offentlig 
verksamhet.

Mer information har TEKs Anders Stegmark på 
035-17 18 90 · anders@kompetenscentrum.se

Kulturchefen Sigge Ohlsson flankerad av Kulturför-
valtningens Kristina Blomqvist och Edna Sinkjaer.


