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Förutsättningar för sökande företag till

Produktionslyftet 2009

Produktionslyftet erbjuder stöttning i det praktiska förändringsarbetet med Lean
som utgångspunkt. Vår vision är att bidra till utvecklingen av företag med effektiv
produktion och en stark och uthållig förändringsförmåga. Nu planerar vi antagningen
av företag till 2009, vilken kommer att ske löpande under två omgångar:
· Den första antagningsomgången pågår fram till 7 november 2008
· Den andra antagningsomgången pågår fram till 30 januari 2009.
Målgruppen är företag med mellan 50 och 250
anställda och som är verksamma inom traditionell
tillverkningsindustri i Sverige. Även företag som ingår i
en större koncern, men som praktiskt fungerar som ett
medelstort företag, kan delta.

Arbetet sker därför enligt principen ”hjälp-till-självhjälp”.
Därför är det också viktigt att det finns naturligare ”mottagare” på företaget – både i form av en aktiv ledning, Leankoordinatorer och pilotgrupper – som driver arbetet vidare
efter det att Produktionslyftet avslutat sitt arbete.

Vad får företaget?

Ert avtal med Produktionslyftet innebär i korthet
följande:

• Samarbetsavtal med Produktionslyftet
• Initial introduktion till Lean för företagets ledningsgrupp
och nyckelpersoner i Lean-arbetet
• Två platser till 7,5-högskolepoängsutbildningen i Lean
produktion
• Självutvärdering av företagets Lean-nivå och framtidsbild
• Stöd i att utarbeta företagets produktionsstrategi och att
dokumentera sitt produktionssystem med principer och
arbetssätt
• Workshop i förändringsledning
• Introduktion till Lean och presentation av företagets produktionssystem för samtliga anställda
• Stöttning i framtagning av en företagsanpassad handlingsplan
• Coachning i det praktiska förändringsarbetet med teori
och praktik kring Lean-verktyg såsom 5S, Förbättringsgrupper, Visualisering, SMED, Värdeflödesanalys med
fler
• Tillgång till Produktionslyftets samlade expertnätverk
• Erfarenhetsutbyte med andra Produktionslyftsföretag.
Hjälp till självhjälp!

• Er kostnad för Produktionslyftets insatser är 100.000 kronor plus 500 kronor per anställd samt 25.000 kronor för
de två subventionerade platserna på utbildningen i Lean
produktion.
• Produktionslyftet lägger totalt ner ca 300 timmar på respektive företag i praktisk stöttning, (inkluderande kringarbete med förberedelser, uppföljning, restid etc). Därtill
kommer introduktion till samtliga anställda samt de två
platserna på utbildningen i Lean produktion.
• Företaget ska ställa upp med egen personal, förändringsagenter och stort engagemang för att tillsammans
med Produktionslyftet göra företaget effektivare.
• Dessutom ingår det att möjliggöra för Produktionslyftet
att skriva och publicera artiklar om företagets arbete,
samt att i viss utsträckning informera om det förbättringsarbete som bedrivs inom ramen för Produktionslyftet.
• Produktionslyftet ställer också krav på att företagets styrelse tar beslut på att sätta igång förändringsarbetet och
att företagsledningen aktivt och fortvarigt deltar i förändringsarbetet, i samverkan med styrelsens representanter.

Företaget ska efter Produktionslyftets insats ha kraft och
engagemang att på egen hand driva Lean-arbetet vidare.

Företagets totala kostnad omfattar ca 35% av kostnaden
för den stöttning som företaget erhåller.

Inom svensk industri finns en betydande produktivitetspotential 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

saknar 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!

