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”Gräv där du står och utveckla
de naturliga basindustrierna”

Sverige lever just nu i en kraftig och lång
högkonjunktur. Det är nu vi ska se över
våra förutsättningar för att kunna stå emot
internationell konkurrens och möta en
kommande lågkonjunktur. Strukturomvandling
är ett naturligt led i alla verksamheter. Vi har
ett kontinuerligt behov att kunna konkurrera
på ett mer sofistikerat och effektivt sätt med
allt bättre och mer prisvärda produkter och
tjänster för att nå framgång på marknaderna. Region Skåne
Näringslivsutveckling inledde 2004 ett åtgärdsprogram riktat
till primärt skånsk tillverkande industri: ”Näringslivsutveckling
för ökad tillväxt”. Syftet med processinsatserna var att dels
utveckla metoder, men framför allt hjälpa skånska företag
att bli ”vassare”. Huvudtanken har hela tiden varit att med
direktinsatser i företagen ge snabb påverkan på resultat och
konkurrenskraft i de enskilda företagen för att kunna behålla
den produktion och de arbetsplatser som vi så väl behöver
i landet för att kunna bidra till den gemensamma välfärden.
Produktionslyftet är en av våra samverkanspartner. De
positiva resultaten har blivit påtagliga. Vi har genomfört ett
antal insatser och har för avsikt att starta upp flera insatser
för att bistå våra företag att göra hemläxan för ett bättre
resultat och bättre produkter, innan de funderar på åtgärder
som utlandsflytt osv. I nordöstra Skåne har vi även dragit
igång ansatsen till ett centrum för produktionseffektivitet
kopplat till det nybildade Färe Industri Centrum i Sibbhult, mitt
i produktionsbältet i södra Sverige. ”Gräv först där du står …”
– innan du åker till stjärnorna för att se om där finns något!
Nils Eric Svensson
Business Development Manager · Region Skåne

Utförligare versioner av notiser samt fler artiklar finns
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!
God Lean-Jul & Gott Nytt Produktionsår!
Så här inför helgerna vill vi passa på att tacka
alla medverkande företag, samarbetspartners
och organisationer som tillsammans driver
Produktionslyftets verksamhet framåt. Birgitta
Öjmertz, Hans Reich och alla vi andra inom
Produktionslyftet ber att få önska samtliga
läsare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Många vill bli Produktionslyftsföretag
Anmälningsdatumet till nästa omgång Produktionslyftsföretag har
nu gått ut. Utvärderingen av det dryga tiotal som vi går vidare
med har påbörjats, men det är många fler företag som ansökt.
Under de närmaste veckorna runt årsskiftet kommer samtliga att
kontaktas. Mer vet birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.
Med Scana har alla pilotföretag genomfört första stegen
Scana Steel Booforge i Karlskoga har genomgått
övningar med bl a Lean-spel och ska nu ta fram
sitt produktionssystem. Planen är att gå igenom
materialet före jul för färdigställande i januari.
Mer vet anders.karlsson@produktionslyftet.se.
Handelskammaren och Produktionslyftet i Skåne
Produktionslyftet, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren,
IUC i Lund och Region Skåne genomför ett seminarium kring
Lean produktion den 22 januari i
Lund. Anmälningsformulär finns på
www.handelskammaren.com. Mer vet
hans.reich@produktionslyftet.se.

Viktiga datum/kalendarium

· 30 januari – 7,5p-utbildning i Lean – Göteborg
· 7 februari – 7,5p-utbildning i Lean – Södertälje
· 28 april – 7,5p-utbildning i Lean – Jönköping
Se även kalendariet på www.produktionslyftet.se!

Fullbokat Lean-seminarium i Södertälje
Med närmare 100 bokade var Lean-seminariet
en stor framgång. Enligt Calle Wikholm
på kommunen vill deltagarna höra mer av
Produktionslyftet. I februari drar även 7,5poängskursen i Lean igång i Södertälje. Mer vet
anders.hugnell@produktionslyftet.se.

Produktionslyftet hos Toyota i Turkiet

I Turkiet finns en av Toyotas mest framgångsrika bilfabriker. De har flera år vunnit
First Quality Awards och har idag ca 3600 anställda. I september deltog bl a några
av Produktionslyftets personal i en studieresa till Toyotas fabrik i Adapazari. Fabriken
byggdes 1994 för Toyota och endast operatörer som saknade erfarenhet från
bilindustrin rekryterades. För att överföra japansk produktionsfilosofi till den turkiska
fabriken fick många anställda lära sig japanska. Dessutom skickades 150 personer
till Japan för att på plats lära sig mer om Toyotas arbetssätt; idag åker medarbetare
från Toyotas nya fabriker i Ryssland och Tjeckien till Turkiet för att lära.
– I sann Lean-anda arbetar de hela tiden med att balansera produktionen, berättar
Produktionslyftets Lean-coach Tobias Mullins, en av deltagarna på studieresan.
Detta trots att de varit igång med full hastighet under en lång tid.
Hela artikeln finns att läsa på www.produktionslyftet.se.
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