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Hållbart arbete för
långsiktig konkurrenskraft

I mitt arbete som ombudsman på
IF Metall kommer jag dagligen i kontakt
med företag som inte baserar besluten i
sin verksamhet på långsiktigt tänkande,
utan tvärtom av kortsiktiga ekonomiska
mål vid formandet av sitt utvecklingsarbete på företaget. De investerar inte
heller i att bygga upp egen utvecklingskompetens för att kontinuerligt utveckla och förbättra
sin verksamhet. En av de största utmaningarna för
industriföretagen i Sverige är att utveckla ett hållbart
arbete som leder till en långsiktig konkurrenskraft. I
ett hållbart arbete utvecklas verksamheten till en effektiv och resurssnål produktion genom att använda
och utveckla de anställdas kompetens, kreativitet och
arbetsinnehåll. Då krävs det att företagsledningarna har
både insikt och mod att basera besluten i företagets
utvecklingsarbete på långsiktigt tänkande, även då det
sker på bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål. Produktionslyftets stöd till företagen är att med teoretisk utbildning, praktiskt genomförande och coachning bygga
upp företagens egen utvecklingskompetens. Företaget
driver sedan med egen kraft det kontinuerliga utvecklingsarbetet i företaget. Det är en mycket viktigt utmaning vi har framför oss att skapa kunskap och insikt hos
företagen att välja rätt utvecklingsväg, och att sprida de
goda exemplen som blir fler och fler i vårt arbete.
Tommy Thunberg Bertolone · Ombudsman IF Metall
Styrelseledamot Produktionslyftet
Viktiga datum/kalendarium

· 12 januari – start 7,5p-utbildning i Lean – Luleå
· 18 januari – start 7,5p-utbildning i Lean – Sundsvall/Östersund
Se utbildning/kalendarium på www.produktionslyftet.se!

Högt Lean-tryck i Skåne

Skåne imponerar med en mängd Lean-aktiviteter, både
vad gäller engagerade företag och aktiva organisationer.
Blekinge Tekniska Högskola, som ansvarar för Produktionslyftets region omfattande Blekinge och Skåne,
arrangerade ett Lean-seminarium i Malmö tillsammans
med IF Metall, Teknikföretagen och Region Skåne på
Swedbank Stadium med drygt 100 anmälda deltagare.
I regionen och dess närområde har vi flera företag som
framgångsrikt medverkat i Produktionslyftet: Carlsson
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Utförligare versioner av notiser samt fler artiklar finns
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!
Stort engagemang hos Faiveley

Bilden visar ledningsgruppen hos Faiveley Transport Nordic vid Lean-spel och
genomförandet av Lean-introduktionen.
Följande diskussion om pilotflöde och
aktiviteter ledde till en preliminär handlingsplan med stort engagemang från
deltagarna. Mer vet joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.

Snabb och välplanerad start hos Tebex Cable

I mitten av november fortsatte det inledande arbetet med ett bra
möte med ett positivt gäng hos Tebex Cable Assemblies. Företaget har redan startat upp det egna Lean-arbetet genom att pröva
enstycksflöden och jobba med daglig uppföljning och morgonmöten. Den närmaste tidens coachningsmöten är datumsatta vilket
bland annat innebär en workshop i förändringsledning i slutet av
månaden. Mer vet jan.linell@produktionslyftet.se.

Givande information kring Lean och automation

I november arrangerade Produktionslyftet i samarbete med Automation Region ett insiktsseminarium i Västerås. Närmare 40 personer välkomnades av Magnus Wiktorsson från Produktionslyftet
och Helena Jerregård från Automation Region. Bland föreläsarna
kan nämnas Produktionslyftets Hans Reich
samt Eepabs vd Mikael Joki och professor
Mats Jackson från Mälardalens högskola
(se bild). Dagen sammanfattades både
som inspirerande och intressant inom såväl
automation som Lean! Mer information har
magnus.wiktorsson@produktionslyftet.se.

IF Metalls prisar kompetens och påverkan

IF Metalls klubb vid Ostnor i Mora tog emot årets Johnssonutmärkelse. Deras idéer höjer den fackliga påverkan och tar till vara
medlemmars kompetens och därför prisades de inför IF Metalls
förbundsråd den 17/11 i Stockholm. Prisbeloppet på 150 000 kronor tar de med sig hem till Mora och till medlemmarna. Mer information har bo.ericson@produktionslyftet.se.
En glatt överraskad Lars Dahl, vd
för Sibbhultsverken, fick vid seminariet
ta emot Sydsvenska Leanpriset av
Anders Hederstierna, prorektor vid
Blekinge Tekniska Högskola (till höger).

& Möller, Smekab, Setrab, Bostik,
Kockums Maskin, Johpomek, Nolato
Polymer … Och fler är på gång, men än finns det platser
kvar inom Produktionslyftet!
Läs hela artikeln på www.produktionslyftet.se!
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