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Tillsammans blir vi starkare i Skåne
Inom IUC Skåne arbetar vi med 
utveckling i små och medelstora 
företag i hela regionen, där 
IUC i samverkan med Region 
Skåne driver Smart Verksamhet – 
utvecklingsprojekt och nätverk 
med Lean som grund. Sedan i 
våras har vi dessutom tagit över 
efter Blekinge Tekniska Högskola 
som regionsamordnare för Region 
Sydsverige inom Produktionslyftet 
och vi har fått mycket god respons från regionens företag. 
Samverkan mellan IUC Skåne och Produktionslyftet kommer 
lägligt med tanke på den rapport som Region Skåne 
publicerade strax före årsskiftet. Skåne är en tillväxtregion med 
en ökande andel av Sveriges befolkning och landets samlade 
sysselsättning, men inom tillverkningsindustrin har vi inte haft 
en lika hög produktivitetsutveckling som andra tillväxtregioner. 
En av våra största utmaningar omfattas av tankarna kring 
reindustrialisering som sveper över västvärlden, även om vi 
hellre tänker nytt och föredrar begreppet nyindustrialisering.

Vårt fokus ligger på regionens industriföretag där våra 
insatser ska fungera som tillväxtmotorer. Vi har sedan 2010 
arbetat med förbättringar i ett drygt 50-tal företag i Skåne och 
har kunnat följa den positiva utvecklingen hos dessa. Med 
Produktionslyftet får vi en ännu större palett av erbjudanden, 
inklusive utbildningen i Lean produktion på 7,5 högskolepoäng. 
Som om inte det vore nog har vi dessutom sommar och 
semester att se fram emot. Från såväl IUC Skåne som alla mina 
kollegor inom Produktionslyftet vill jag passa på att önska alla 
läsare en härlig sommar – se till att ladda batterierna för en höst 
med många aktiviteter!

Jenny Bramell · VD IUC Skåne AB
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Bred satsning med Produktionslyftet
Fyra bolag i koncernen och tre 
genomförda Produktionslyft – 
nu är det dags för nästa steg! Det är 
summeringen av Mekanotjänst 
Industriers vd Lennart Edlings 
föredrag under det Lean Café som genomfördes i Örnsköldsvik 
den 2 juni. Ett uppskattat arrangemang där Produktionslyftet 
stod som värd med Örnsköldsviks Industrigrupp samt Anna 
Edblad och Lars-Olof Johansson från Teknikföretagen. Mer vet 
christer.hedlund@produktionslyftet.se.

Uppföljningsdag med nya tag
HP Tronic i Ljungby har haft en uppföljningsdag med 
grupperna som är engagerade inom deras andra omgång 
av Produktionslyftet. Konstruktörerna arbetar med att hjälpa 
inköps- och säljavdelningen att hitta slöserier som uppstår 
på grund av otillräckliga underlag, allt för att nå en snabbare 
ledtid i orderberedningsprocessen. Inköpsavdelningen i sin 
tur arbetar med daglig styrning och kan med hjälp av detta få 
tid över att arbeta långsiktigt med leverantörsutveckling. Även 
säljavdelningen använder daglig styrning för att koordinera och 
planera sitt arbete. Mer vet peter.lundin@produktionslyftet.se.

Ett väldigt gott resultat …
City Sparköp Knalleland AB avslutade 
sitt Produktionslyftsarbete i juni och 
vi hoppas kunna återkomma kring 
deras genomförda och fortsatta arbete. 
Redan nu vill vi dock dela med oss 
av denna vackra avslutstårta som får 
illustrera deras goda resultat. Mer information har 
birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.
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Lyckad konferens om ”Det värdefulla engagemanget”
Det är härligt att ha ett engagerande arbete. Det är utvecklande 
att arbeta tillsammans med engagerade kollegor. Det är 
avgörande för en arbetsgivare att ha engagerade medarbetare. 
Det är tillfredsställande att som kund ha en engagerad 
leverantör. Engagemanget är värdefullt på många sätt och löper 
som en röd tråd även genom Produktionslyftets arbete.

Många kom för att lyssna och diskutera när Swerea IVF bjöd 
in till konferensen ”Det värdefulla engagemanget” i början av 
april. Bland såväl deltagare som arrangörer var Produktionslyftet 

engagerat med både coachansvarige Richard 
Berglund och Lean-coacherna Kate Nonås 
och Jonas Laring. Christian Silvasti och Marcus 
Wahlgren från Produktionslyftsföretaget 
Emballator Lagan Plast medverkade också, 
liksom Mats Karling från Astra Zeneca och Åsa 
Beronius från Autoliv Sverige som berättade om 
arbetet för engagemang bland sina kollegor.

Läs hela artikeln på www.produktionslyftet.se.

Richard Berglund.


