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Kompetensutveckling – ett
måste för konkurrenskraften!

För att utveckla kompetensen i företagen,
som är helt nödvändigt för att stärka konkurrenskraften och innovationsförmågan, måste
man kontinuerligt fylla på med ny kunskap
och det gäller både på företagets strategiska
och operativa nivå. Det är för övrigt samma
förhållande i alla organisationer, både
privata och offentliga; utan tillförsel av ny
kunskap så uppstår kompetensbrist vilket
leder till en stagnation och tillbakagång. När jag ändå får möjligheten att filosofera lite över vilja och förmåga till utveckling
så kan jag inte låta bli att upprepa det jag ofta gör, nämligen
att vi inte ska förväxla förändring och utveckling. Många
gör misstaget att starta och bedriva ett förändringsarbete
utan att egentligen fundera över utvecklingspotentialen eller
förmågan till utveckling. En utveckling kräver oftast förändring
men en förändring leder inte alltid till utveckling. Starta inga
förändringsprocesser – starta utvecklingsprocesser och, inte
minst, använd kompetenta processledare från början till slut!
För mig ter det sig som om Produktionslyftet – och inte minst
satsningen på Lean Production – med tanke på metod och
ambition ligger ganska nära detta ”ideala tillstånd”. Det känns
också fantastiskt glädjande när vi, Region Halland, kan samarbeta med ett professionellt team kring Lean Production och
se den starka tillströmningen från företagen. Vi hoppas naturligtvis att många företag kan möjliggöra kompetensutvecklingsinsatser under den besvärliga situation som nu dessvärre
råder, både konjunkturiellt och strukturellt, och gå stärkta ur
krisen med nya kunskaper och stärkt konkurrensförmåga.
Nils Danred · Enhetschef Tillväxtenheten Region Halland

Produktionslyftet välkomnar till Konkurrenskraft 09!
27-28 maj arrangerar Tekniska Mässan och Eurostep i samarbete
med Lean Forum och Produktionslyftet konferensen Konkurrenskraft. För information och anmälan se www.konkurrenskraft.com.
Mer vet bjorn.stenvall@produktionslyftet.se.
Tema Halland: Kortare ledtider hos Dormer Tools
I månadsskiftet februari/mars genomfördes SMED-övningar hos
Dormer Tools på två avdelningar i produktionen och ställtiden
kunde sänkas med mellan 25% och 35%. Och det finns mer att
göra! Mer vet lars.danielsson@produktionslyftet.se.
Tema Halland: Effektiviserade processer hos Gnotec Mefa
Gnotec Mefa i Kinnared har flera unika produktionstekniska lösningar och en mycket modern maskinpark. Nu satsar de helhjärtat
på standardiserat arbete för att ytterligare effektivisera processerna. Mer information har lars.eskilsson@produktionslyftet.se.
Tema Halland: Avslutning hos Autotube
Autotube i Varberg är ett av Produktionslyftets pilotföretag. Den 1 april är det avslutningsmöte med ledningsgrupp, nyckelpersoner och fackliga representanter.
En självutvärdering genomförs och jämförs med den som gjordes
för ca 18 månader sedan (se bild). Företaget föräras även med ett
diplom. Mer vet tobias.mullins@produktionslyftet.se.
Nya företag för 2009 antagna till Produktionslyftet
Antagningen av Produktionslyftsföretag för 2009 pågår, följande
är klara: Lövånger Elektronik AB, Press & Plåtindustri AB, Smekab AB, AB Carlsson & Möller, Bostik AB, Finnveden Gjutal AB,
Kvillsfors Fönster AB, Nobel Biocare AB Produktion, Gnotec JV
AB och Scana Steel Söderfors AB. Vi tar emot anmälningar successivt – se hemsidan. Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Viktiga datum/kalendarium

· 31 mar-1 apr – Lean insiktsseminarium – Västerås
· 21 apr – Swerea IVFs framtidskonferens – Mölndal
· 29 apr – 7,5p-utbildning i Lean – Mora
· 27-28 maj – Konkurrenskraft 09 – Stockholm
Se utbildning/kalendarium på www.produktionslyftet.se!

Tema Halland – en region med väletablerad Lean-insikt
När Produktionslyftets föregångare proDesign 2002 drog
igång sitt arbete med att skapa insikt om Lean var det inte
många som hoppade på tåget. Vi arbetade efter devisen ”ingen
efterfrågar något de inte känner till” och gav oss ut på jakt efter
engagerade och framsynta samarbetspartner.
TEK i Halmstad var en av de första som insåg möjligheterna
och de är numera en av Produktionslyftets samarbetspartner –
idag har ett ”Lean-tänk” etablerats i snart sagt hela regionen! I
ett antal temanummer av nyhetsbrevet kommer vi att fokusera
på olika samarbetspartner och regioner. Först ut är ”Region
Halland” – läs hela artikeln på www-produktionslyftet.se!

Huvudmän

Bild från ett Lean-seminarium på Militärhögskolan i Halmstad.

Finansiärer

Intressenter

