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Lean – effektiva processer från 
offentlig verksamhet till tillverkande företag

Handelskammaren Mälardalen, Produktionslyftet och Mälardalens högskola med Automation 
Region, Länsstyrelsen och Västerås stad bjuder in till två på varandra följande seminarier 
inom Lean. Välj den inriktning som passar din verksamhet bäst enligt programmet nedan – 
eller kom på båda halvdagsseminarierna och få ett bredare perspektiv på Lean! Glöm inte att 
boka in middagen till kvällen den 31 mars. Varmt välkommen!

Inom svensk industri finns en betydande produktivitets-
potential 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!

Anmäl dig till jesper@handelskammarenmalardalen.se senast den 13 mars!
Ange namn, faktureringsadress samt önskat alternativ enligt ovan – observera att anmälan är bindande! För 

övriga frågor och mer information kontakta: viveka.persson@handelskammarenmalardalen.se · 021-470 22 41

Program onsdag 1 april – Tillverkande företag
08:00 Registrering
08:10 Inledning 
 Hans Reich · Produktionslyftet · Chalmers 
 Sven-Arne Paulsson · Automation Region
08:30 Vad är Lean för tillverkande industri? 
 Hans Reich · Produktionslyftet · Chalmers
10:00 Fika – saft och frukt
10:30 Lean hos FeAL i Horndal 
 Mats Sundstedt · VD FeAL
11:00 Lean för mindre företag 
 Christian Jepsson · IUC Dalarna/Västmanland 
 Länsstyrelsen informerar om bidragsmöjligheter
11:30 Lean hos Eepab i Eskilstuna 
 Mikael Joki · VD Eepab
12:00 Lean på Mälardalens högskola 
 Professor Mats Jackson · Mälardalens högskola
12:30 Avslutning och lunch 
 Hans Reich sammanfattar

Program tisdag 31 mars – Offentlig verksamhet
13:30 Registrering
13:40 Inledning 
 Hans Reich · Produktionslyftet · Chalmers 
 Professor Mats Jackson · Mälardalens högskola
14:00 Vad är Lean för sjukvård och service? 
 Hans Reich · Produktionslyftet · Chalmers
15:30 Fika – saft och frukt
16:00 Lean på Mälardalens högskola 
 Professor Mats Jackson · Mälardalens högskola
16:30 Lean i Färgelanda kommun 
 Jan Eriksson · Kommunchef Färgelanda 
 Jan Stalfors · Utvecklingsstrateg Färgelanda
17:00 Lean på S:t Görans Sjukhus 
 Lars Eurenius · Överläkare S:t Görans Sjukhus
17:30 Avslutning och mingel inför middagen 
 Hans Reich sammanfattar
18:00 Middag 
 För seminariedeltagare och föreläsare

Seminariet Offentlig verksamhet den 31 mars kostar 895:- och seminariet Tillverkning den 1 april 
kostar 995:- (inklusive lunch). Middagen kostar 400:- inklusive ett glas vin/öl till maten. Paketpris 

för båda seminarierna samt middag är 1850:-. Samtliga priser är exklusive moms.

Passa på att lyssna till erfarna Lean-presentatörer från näringsliv och akademi. Under ”Offentlig verksamhet” 
lyfter vi fram konkreta Lean-exempel inom offentlig verksamhet, och under ”Tillverkande företag” berättar två 
mindre företag inom tillverkande industri om sina Lean-erfarenhet. Kom och låt dig inspireras!


