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Förutsättningar för fortsättning

I förhållande till de förutsättningar och
ambitionsnivåer som vi hade inom Produktionslyftets styrelse från början, så har
vi fått en bra träffbild. Givetvis finns det
variationer bland både deltagande företag
och Produktionslyftets insatser, men de
utvärderingar som gjorts ger oss övergripande ett högt betyg. Vi har byggt en bra
bas för det fortsatta arbetet. I varje företag
är det dock viktigt att det finns personer som går i spetsen
för satsningen. När ett företag blivit antaget erhåller de två
platser till utbildningen Lean produktion på 7,5 högskolepoäng. Här är det viktigare att välja dem som har viljan och
ambitionen, än dem som redan tror sig kunna. Sedan krävs
det givetvis fler insatta nyckelpersoner, exempelvis företagets
VD, styrelseordförande etc, liksom de olika fackens ledare.
Arbetet med att planera för Produktionslyftets framtid påbörjades redan när halva tiden för första omgången återstod. I denna ”framtidsgrupp” har förutom undertecknad representanter
från huvudmännen samt Produktionslyftets ledning deltagit.
Det ska också framhållas att såväl IF Metall som Teknikföretagen, med respektive ledare Stefan Löfven och Anders
Narvinger, varit viktiga supportrar i detta arbete. När vi ser
tillbaka på Produktionslyftets arbete gäller det att komma ihåg
hur konjunkturen växlat; när vi drog igång var det strålande
tider med en oerhört stark konjunktur. Idag, 2009, är vi nere
i en ordentlig svacka. Vi har gått från toppen till botten, men
det gör inte arbetet med Lean mindre viktigt. Tvärtom; det är
mer angeläget än någonsin! Alla förutsättningarna pekar på
nyttan av en satsning som Produktionslyftet.
Göran Johnsson · Styrelseordförande Produktionslyftet

Viktiga datum/kalendarium

· 28 maj – 7,5p-utbildning i effektivisering av flöden – Göteborg
· 11 jun – 7,5p-utbildning i Lean – Göteborg
· 15 sep – 7,5p-utbildning i Lean – Hudiksvall
· 21 okt – 7,5p-utbildning i Lean – Borås
· 11 nov – 7,5p-utbildning i Lean – Arvika
Se utbildning/kalendarium på www.produktionslyftet.se!
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Utförligare versioner av notiser samt fler artiklar finns
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!

25% rabatt för Produktionslyftsföretag på Konkurrenskraft 09!
27-28 maj arrangerar Tekniska Mässan och Eurostep i samarbete
med Lean Forum och Produktionslyftet konferensen Konkurrenskraft. För information och anmälan se www.konkurrenskraft.com.
För rabattkod kontakta bjorn.stenvall@produktionslyftet.se.
Bostiks erfarenhet ger snabba resultat
Hos Bostik AB har de arbetet med Lean sedan tidigare, erfarenheter som de drar nytta av. Ett embryo till en skrift om deras produktionssystem togs fram i april och förhoppningen är att kunna
lansera den i maj. Mer vet joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.
Bred uppslutning vid Lean-seminarium i Västerås
I skiftet mars/april genomförde Handelskammaren och Produktionslyftet två halvdagarsseminarier i Västerås. En uppskattade föreläsare var
Jan Eriksson (se bild), kommunchef i Färgelanda.
Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.
Setrab och vikten av att mäta
Setrab i Limhamn gick i början av april igenom metoder att mäta
tid och tidsanvändning i verksamheten. De har nu arbetat fram
en lista på mätparametrar som ska utredas. Mer information har
jonas.laring@produktionslyftet.se.
Lean i alla led hos Emballator Lagan Plast
Nu utvidgar Emballator Lagan
Plast Lean-arbetet både mot
marknadsavdelningen och sina
största kunder. Det räcker inte
att driva Lean-åtagandet i bara det egna företaget; kunder och
försäljning måste med på skutan för att skapa bra värdeflöden.
Dessutom deltar en av kunderna också i Produktionslyftet sedan
i mars och detta ger ytterligare synergieffekter – kontakt ska tas
inom kort. Mer vet peter.lundin@produktionslyftet.se.

Kort om Produktionslyftets metodik
Inom Produktionslyftet har vi precis påbörjat arbetet med 2009 års företag. Samtidigt följer med det en nyfikenhet i landet kring vårt arbetssätt
och vår metodik. Vi kommer inom kort att presentera en utförlig beskrivning, men fram till dess följer publicerar vi en kortversion av metodiken
bakom Produktionslyftets arbetssätt.
Produktionslyftets uppgift är att hjälpa företag att utveckla sina produktionsprocesser att hålla världsklass. Med långsiktig tillämpning av värderingar, principer och metoder i samordnade produktionssystem, läggs en
grund för hållbar tillväxt och ökad sysselsättning. Erfarenheter visar att
en insiktsfull satsning på produktionsutveckling i hela företaget kan ge
Foldrar om Produktionslyftsföretags produktionssystem.
mycket gott resultat – läs hela artikeln på www.produktionslyftet.se.
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