Breddning genom gemensam satsning

IUC Skåne – regionsamordnare för Produktionslyftet
Nu tar IUC Skåne över efter Blekinge Tekniska Högskola som regionsamordnare för Region Sydsverige inom Produktionslyftet. Med kompletterande
utbud och etablerade nätverk innebär det tydliga samordningsvinster för regionens företag. Ett företag med goda erfarenheter av både
Produktionslyftet och IUC Skåne är Setrab AB. De står inför arbetet med en andra omgång av Produktionslyftet, nu med fokus på utmaningarna
inom projektprocessen där de räknar med både bättre struktur och överblick.
– Vi stärker våra aktiviteter inom Lean-området och kan genom samarbetet presentera ett bredare helhetserbjudande, konstaterar IUC Skånes vd
Jenny Bramell.
Samverkan mellan IUC Skåne AB 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. Däremot
har Skånes andel av BNP inte ökat och inom tillverkningsindustrin har de till och med haft en lägre produktivitetsutveckling än andra
tillväxtregioner. En av regionens största utmaningar omfattas av tankarna kring reindustrialisering som sveper över västvärlden, även
om IUC Skånes vd Jenny Bramell hellre tänker nytt och föredrar begreppet ”nyindustrialisering”.
– Fokus är regionens industriföretag där våra insatser ska fungera som tillväxtmotorer. Vi är redan aktiva inom Lean-området, bland
annat riktat mot mindre företag där vi inom Smart Verksamhet ger skånska företag stöd att förbättra sitt arbetssätt, berättar Jenny. Vi
har sedan 2010 arbetat med förbättringar i ett 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.
Ett företag med starkt engagemang såväl i Produktionslyftet som hos IUC Skåne är Setrab AB i Limhamn. De deltog i Produktionslyftet
redan 2008 och har efter sin mycket framgångsrika Lean-satsning även medverkat i IUC Skånes nätverk och deras satsning kring Lean
Produktutveckling. Företagets vd Fredrik Serger ser fram emot det nyetablerade samarbetet.
– En stark lokal representation är alltid bra, det gör det lättare att få genomslag, säger
Fredrik. Jag tror det blir väldigt bra, speciellt med tanke på hur aktiva IUC Skåne är i
regionen.
Setrab är dessutom ett av fyra företag som återkommer för en andra omgång med
Produktionslyftet, denna gång med fokus på projektprocessen. De ser idag denna som
sin största utmaning med en stor potential. Fredrik menar att de står inför liknande
utmaningar inom projektprocessen som de hade med produktionsprocessen när de
startade arbetet med Produktionslyftet och ser fram emot en bättre struktur och överblick.
Jenny Bramell och Fredrik Serger, vd för
IUC Skåne AB och Setrab AB respektive.

– Vi är verkligen taggade att komma igång och vi är övertygade om att arbetet ska leda till
lika stora effekter som det tidigare arbetet inom produktionen, säger Fredrik.
En person som också ser fram emot det kommande arbetet, såväl inom regionen som
med fördjupningsarbetet hos de återkommande företagen, är Produktionslyftets
programdirektör Birgitta Öjmertz.
– Att IUC Skåne tar över regionsamordningen är en ren vinna/vinna-situation eftersom vi
kompletterar varandra bra och våra erbjudanden hänger ihop, avslutar Birgitta Öjmertz. Vi
ser stora möjligheter där vårt gemensamma arbete kommer att stärka konkurrenskraften
hos regionens företag.
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Inom svenska företag finns en betydande produktivitetspotential som kan och behöver utvecklas. Produktionslyftet tillämpar principer som bygger på Lean, men
utgångspunkten är företagens egna styrkor och värderingar. Produktionslyftet vänder sig till såväl mindre, medelstora som stora företag som har viljan att förbättra sin
konkurrenskraft. Läs mer om den nationella satsningen på www.produktionslyftet.se.

Produktionslyftet är initierat av IF Metall och Teknikföretagen samt finansierat av VINNOVA, Tillväxtverket och medverkande företag
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– med Lean som grund stödjer vi Sveriges företag

