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»Program 8 aPril
Välj det studiebesök eller den workshop som passar dig bäst

hej oCh Välkommen!
i år får vi möjligheten att både känna, se och lyssna på flera olika företag i södertäljeregionen genom  
studiebesök i mindre grupper. Vi bjuder även in till workshops och större föreläsningar samt aktu-
ella case - här finns något för alla!

lyssna och inspireras av bland andra klas arildsson från Gambro, Gert frick från scania,  
Jacqueline Hoogerbrugge från Cloetta och pär forsell från Toyota Material Handling europe.

»studiebesök
Vi gör unika studiebesök i mindre grupper (max 12 
deltagare per grupp) för att öka lärandet och ge ett 
maximalt utbyte för såväl dig som deltar som för 
den organisation vi besöker.

sCania
följ med in hjärtat av scania – slutmonterings- 
fabriken, där vi tar del av hur ett metodbaserat och 
standardiserat arbetssätt tillsammans med stän-
diga förbättringar ger den bästa förutsättningen 
för kvalitet och produktivitet. 

astraZeneCa
Här får vi en överblick av produktflödet från gods-
mottagning av råmaterial till att lastbilar med fär-
diga produkter lämnar siten.

abb
Vi besöker aBBs verksamhet i Västerås. aBB 
Machines tillverkar energieffektiva och driftsäkra 
motorer och generatorer. Här arbetar man mycket 
med produktionsstyrning, visualisering och stör-
ningsarbete som grund för ständiga förbättringar.

delaVal
Vi besöker De laval i Tumba och får lära oss om 
deras logistikarbete och ständiga förbättringar. 
Vinnare av svenska lean priset 2012. Delaval har 
mer än 125 år av erfarenhet och innovation inom 
mjölkproduktion. 

lidl
Vi besöker lidls helt nya lager i rosersberg - ett 
rent manuellt truckbaserat lager. Här hanteras alla 
varor - grönsaker, fryst, kylt samt färskvaror.

»workshops
alla våra workshops har mål- sättningen att du får 
arbeta och lära mer om ett specifikt område samt 
utbyta erfarenheter med andra deltagare. Här  
knyter du värdefulla kontakter!

logistikmätning i försörjningskedjan
Här kan du öka din förståelse och dina färdigheter 
i hur du praktiskt utformar och tillämpar nyckeltal.

den sVenska supplY Chain-panelen
Teoretisk och praktisk träning i vad vi kan åstad-
komma genom sales and operations planning samt 
exempel på hur olika företag arbetar med detta.

Change management
Workshopen syftar till att träna förståelsen kring 
förändringar samt hur man hanterar förändrings-
motstånd och hinder.

best praCtiCe – lagerstYrning
presentation och diskussion om resultaten från 
studier om lagerstyrning i svenska tillverkande och 
distribuerande företag.

lean adminspelet
spela lean adminspelet - en simulerad administra-
tiv enhet där spelarna antar olika roller.

kundorderstYrning
-att integrera lean med agilitY
Workshopen utgår ifrån en fallstudie där en led-
tidsanalys genomförs på ett förenklat praktikfall.

läs mer oCh anmäl dig på plan.se

ProgrAMMET BÖrJAr 
10.00. KoM I TID!



8.00 registrering

8.30  maXimera resultatet
 klas Hallberg föreläser och är vår guide under dagen

9.15  trender oCh gammal skåpmat
 Dag näslund, professor i logistik, lunds universitet

9.45  kaffe oCh mingel

10.15  Vägen från regional till global  
 supplY Chain proCess
 klas arildsson, Vice VD och Global supply, Gambro

10.50 toYota produCtion sYstem i sVerige
 pär forsell, produktionschef,  
 Tillverkning eltruckar, Toyota Material Handling europe

11.25  preserVing taste and keeping  
 Customers happY
 Jacqueline Hoogerbrugge,  
 produktion- och inköpsdirektör, Cloetta

12.00 lunCh

13.00- 
14.30 tre parallella spår, välj det som passar dig bäst

14.30 kaffe oCh mingel

15.00 förbättrad supplY Chain förut-   
 sätter förändrat ledarskap
 Gert frick, Vice president Global sps office, 
 scania

15.40 samanfattning oCh aVslutning
 klas Hallberg

16.00 slut

»Program 9 aPril

läs mer oCh anmäl dig på plan.se

1. eXempel från  
Verkligheten
proDUkTionsloGisTiken i 
HaMnen
erik froste, VD, södertälje Hamn

fÖrDJUpninG MeD GaMBro
klas arildsson, Gambro

2. Vad innebär lean?
Dan Blücher, författare och  
Management Coach

3. utställarCase
Här presenterar våra  
utställare ett aktuellt case.

jaCQueline hoogerbrugge
produktions- och inköpsdirektör, 
Cloetta

Hur hanterar man förändringar när 
produktionen ändras, flyttas och  
effektiviseras? Cloetta står stän-
digt inför utmaningen att behålla 
smak och kvalitet på samma höga 
nivå som kunderna är vana vid.

klas hallberg
föreläsare och dagens  
guide.

Klas har föreläst i femton år 
för över 1 500 företag, orga-
nisationer och skolor, i snitt 
2-3 föreläsningar i veckan. 
Han har ett stort intresse 
av lärande och är dessutom 
os-medaljör i scennärvaro!

klas arildsson
Vice VD och Global supply, Gambro

gambro har bytt distributions- 
modell från lokal/regional till global 
och på så sätt förbättrat samtliga 
nyckeltal med <30%. ett prisbelönt  
förändringsprogram!



läs mer oCh anmäl dig på plan.se

8 april
registrering från 9.30.
Bussar avgår från södertälje 
stadshus kl 10.00 för er som valt 
studiebesök. 
programmet avslutas ca kl 17.00

middag 8 april
Middag på hotell scandic  
skogshöjd från 19.00.

9 april
registrering från 8.00
programmet startar 8.30  
och avslutas 16.00

plats
södertälje stadshus 
Campusgatan 26
151 32 södertälje

aVgifter
Hela konferensen, två dagar:  
7 900 kr
Medlemmar i plan 600 kr rabatt
Boka före 28/2, få 900 kr rabatt
en dag: 6 500 kr
Middag: 800 kr
Dokumentation, lunch och kaffe 
ingår. samtliga priser är exkl 
moms. avgiften faktureras.

anmälan
anmälan sker via www.plan.se
för bokning av fler än 4 personer, 
kontakta info@plan.se
anmälan bekräftas och är  
bindande. antalet platser är 
begränsade. 

sista anmälningsdag
28 mars 2014.  

boende
Hotell scandic skogshöjd
Täppgatan 15 i södertälje
08-517 391 00

öVrigt
antalet platser på samtliga 
studiebesök och workshop är 
begränsade. Boka i tid!

mer information
kontakta projektledare stina 
palmqvist – 0706 20 60 22
eller
plans kansli – 08-24 12 90
info@plan.se

Hammarby Fabriksväg 29-31 • 120 30 Stockholm • 08-24 12 90 • info@plan.se • www.plan.se

STuDIEBESÖK och worKShoP, 
fÖrEläSnIngAr och AKTuEllA 
cASE – vI gEr rIKTIg KunSKAP!


