
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!

Lean-seminarium den 16 maj i Östersund

Lean – ger dig konkurrensfördelar!
Missa inte detta seminarium om Lean med presentation av Produktionslyftets 
verksamhet. Den globala konkurrensen kräver helt nytt tänkande om vi ska 
behålla produktionen i Sverige. Här får du ett unikt tillfälle att bekanta dig med 
Lean och resultaten som följer av effektiva processer. Boka in dig redan idag – 
varmt välkommen!

Finansiärer Intressenter

Insiktsseminarium den 16/5
Plats: Mittuniversitetet · Sal F234 · Hus F (f d ridhuset) 
 Ingång genom entré vid restaurang CULTUM
Program:
13:00 Inledning · Pernilla Ingelsson · Mittuniversitetet/Anna Godevärn · Z-Group
13:05 Hur stärka konkurrenskraften för våra företag? · Lisbeth Godin · Svenskt Näringsliv
13:15 Vad är Lean och varför behövs det? · Hans Reich · Produktionslyftet
14:15 Kaffe och mingel
14:45 Vad har Produktionslyftet gett oss? · Mikael Nilsson · VD HT Svarv AB · Kalix
15:30 Frågor och diskussion · Hans Reich · Mikael Nilsson
15:45 Produktionslyftets upplägg och innehåll · Hans Reich · Produktionslyftet 
 Presentation av Lean-utbildning samt frågor och anmälningar
15:55 Avslutning · Pernilla Ingelsson · Mittuniversitetet/Anna Godevärn · Z-Group
16:00 Tack för idag!
Mittuniversitetet, Teknikföretagen, Handelskammaren Mittsverige, Näringslivskontoret i Östersund, Z-Group,
Svenskt Näringsliv, ALMI Företagspartner Mitt och Företagarna stöder Produktionslyftets arbete.

Anmäl dig på www.produktionslyftet.se/ostersund senast den 9 maj 
Seminariet är gratis men för planeringen av kaffe och lokal vill vi gärna att du bokar in dig.


