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Inspiration till ökad konkurrenskraft
Välkommen till ett inspirationsseminarium i Timrå den 8 november 2017 med tema ökad konkurrenskraft.

Du får exempel på hur du kan effektivisera den egna förnyelseprocessen samtidigt som du har möjlighet att 
utbyta erfarenheter andra företag. Digitalisering, smart automation, cirkulär ekonomi … Hur påverkas jag 
och min organisation av den utvecklingen? Vi diskuterar också hur vi kan samverka för konkurrenskraft och 
förnyelseförmåga och hur vi kan kombinera det med goda arbetsförhållanden. Vi berättar om de möjligheter 
som finns nu och framöver i form av nätverksbaserade program genom Produktionslyftet och Teknikföretagen.

Välkommen tillsammans med Teknikföretagen och Produktionslyftet för dialog, samverkan och inspiration i 
Permobils produktionslokaler i Timrå. Träffa Josefin Carlsson, Kvalitets- och Leankoordinator som berättar om 
Permobils utvecklingsresa. Permobil är nominerade till Svenska Leanpriset 2017 och vi har fått möjlighet att 
göra ett studiebesök vid deras produktionslina för att titta på arbetet med ständiga förbättringar.

Lyssna till och diskutera med Dan Carlsson från Swerea IVF, engagerad i satsningar med sikte på 
nyindustrialisering och aktiv inom Produktionslyftet sedan starten. Dan kommer att prata om de viktigaste 
trenderna för industriutvecklingen samt ge förslag på hur du kan arbeta med att skapa en tydlig egen 
utvecklingslinje.

Produktionslyftet är initierat av IF Metall och Teknikföretagen. Finansiärer är VinnoVa, Tillväxtverket och medverkande företag.

Seminariet delfinansieras av Tillväxtverket.

Tid: Onsdag den 8 november · 13:00-16:00

Plats: Permobil Produktion · Per Uddéns väg 13 · Timrå

Programpunkt:

· 13:00 Välkommen 
Christer Hedlund · Produktionslyftet & Lars-Olov Johansson · Teknikföretagen

· 13:10 Permobil berättar om sin förändringsresa 
Josefin Carlsson · Permobil

· 13:40 Besök vid Permobils produktionslina 
Josefin Carlsson · Permobil

14:40 Gott kaffe

· 14:50 Information om KickStart, Start- och Utvecklingsprogram 
Christer Hedlund · Produktionslyftet & Lars-Olov Johansson · Teknikföretagen

· 15:00 Vad är framtidens industri och vilka utmaningar står vi inför? 
Dan Carlsson · Produktionslyftet

· 16:00 Avslut

 Kontaktpersoner: 
Christer Hedlund · Mittuniversitetet · 070-882 93 21 · christer.hedlund@miun.se 
Lars-Olov Johansson · Teknikföretagen · 070-568 25 69 · lars-olov.johansson@teknikforetagen.se

Anmälan: 
Anmäl dig på www.produktionslyftet.se/timra senast den 25 oktober 2017!

Varmt välkommen!


