Jönköping 2020-04-23

Contingency plan för Sverull ElektroDynamo AB med anledning av Coronaviruset,
Covid-19
Uppdatering 23:e april

Kära kund,
Med anledning av att situationen kring Covid-19 snabbt förändras och medför nya
utmaningar och konsekvenser kommer här en ny uppdatering av läget utifrån Sverulls
horisont.
Vår materialsäkring är fortsatt i fokus och status beskrivs kort nedan.
Sammanfattning:
•
•
•
•
•

Vi är fullt operativa på alla orter.
Det finns ingen smittad eller misstänkt smittad i vår organisation. Vår sjukfrånvaro
ligger i skrivande stund på normala nivåer.
Våra åtgärder utvärderas i ledningsgruppen varje måndag (se sid 3-4).
Det finns fortfarande en ökad osäkerhet kring våra försörjningsled även om några
tidigare stängda leverantörsenheter nu börjat start produktion med reducerad
kapacitet.
Läget avseende transporter är oförändrat sedan senaste utskicket. Det finns en
ökad risk för störningar i transporterna på vägarna även om de är av mindre
karaktär nationellt. Vid internationella landtransporter upplever vi störningar som
kan generera förseningar med i nuläget 1-2 dagar. Expressfrakter med flyg är i
nuläget uteslutet.

Materialsäkring:
•

Några av de leverantörer i Italien, Franrike och Tyskland som tidigare varit stängda
börjar gradvis öppna upp igen allteftersom restriktioner i länderna alternativt i
företagen mildras, verksamheterna går dock med reducerad kapacitet. I dessa fall
har vi sedan tidigare agerat med ökade inköp.

•

En kommande risk är politiska beslut om utökade restriktioner i hårt drabbade
områden. Just nu jobbar vi med att minska risker kopplade till leveranser från
Belgien. Detta arbete görs i förebyggande syfte.

Vad kan ni som kund göra?
Vi utgår i vår materialförsörjning från a) liggande order b) överenskommen / avtalad
lagerhållning, c) historisk förbrukning d) allmän god och bred servicenivå.
Vi jobbar konstant och systematiskt med vår lagerhållning, våra behovsanalyser baseras
dock till stor del på historik.
Vet man med sig att man har kommande behov som kraftigt kan gå utanför dessa ramar, t
ex projektrelaterade inköp eller köp av kapitalintensiva sällanköpsprodukter är det en god
hjälp att tidigt kommunicera och orderlägga detta i samråd med våra säljare eller vår
kundsupport.

Vi fortsätter hålla er uppdaterade när förändringar i ovanstående sker.
Mvh,

Martin Elm, VD Sverull Elektrodynamo AB
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Vår plan fokuserar även fortsättningsvis på tre huvudperspektiv
 Förebyggande arbete – att minska risken för smitta för era och vår anställda
 Redundans – att ha back-up funktioner i ett scenario där smitta spridit sig till oss
 Materialsäkring – att i bästa möjliga mån säkerställa fortsatt försörjning av
produkter
•

Förebyggande åtgärder:
o Hygien
 Vid förkylning, halsont eller feber, även om den inte är hög, ska
man, i samråd med närmsta chef, jobba hemifrån tills man är
symptomfri.
 Anställda som besökt högriskområden eller varit i kontakt med någon
smittad ska meddela sin närmsta chef och därefter jobba hemifrån i
14 dagar.
o Resor
 Inga internationella resor tillåtna. Inrikesresor hålls till ett minimum.
o Möten
 Deltagande i större möten, events, mässor och konferenser ska
minimeras och godkännas av VD. Vi har valt att flytta samtliga öppet
hus, utbildningar, konferenser etc, som tidigare varit planerade att
ske innan sommaren, till hösten.
 Besök av utomstående på våra kontor minimeras. Alla möten som kan
ske genom andra media ska göra det. Kräver uppgiften ett fysiskt
möte ska besökare till våra enheter innan ett besök kunna uppge var
de befunnit sig de sista 14 dagarna. Vid besök i högriskländer eller
omfattande annat resande under perioden ska mötet ändå ske via
telefon eller teams istället för fysiskt.
 Möten med dig som kund kommer att fortgå under förutsättning att
a) ni önskar att mötet sker fysiskt, samt b) era och våra interna
riktlinjer om resor, besök och hygien uppfylls.
 Våra butiker kommer tillsvidare hålla öppet dock med adderade
rutiner kring hygien för både oss och för er som kund.
 Vår servicepersonal kommer fortsätta vara aktiv och tillgänglig så
länge era och våra interna riktlinjer om resor, besök och hygien
uppfylls.

•

Redundans:
Samtliga utesäljare samt utvald personal i andra funktioner arbetar från sina hem.
Syftet med detta är att skapa en redundans i personalstyrkan med grupper som inte
är i fysisk kontakt med varandra. Skulle en karantänsituation uppstå kan vi på så vis
ha back-up resurser tillgängliga på samtliga orter för att säkerställa fortsatta
utleveranser. På vårt centrallager har vi dubbla back-up möjligheter.

Vi har skapat en plattform för att ge alla anställda möjlighet att lätt kunna dela
information och hålla sig uppdaterade på läget. En likadan plattform finns också för
utbyte med våra syskonföretag inom branschen.
Ledningen har ett veckovis stående extra ledningsmöte där Covid-19 och fortsatta
riktlinjer utgör hela agendan.
•

Materialsäkring:
Vi följer noga utvecklingen som rör vår produktförsörjning. Vi har en tät dialog med
våra leverantörer och samarbetspartners och det finns i nuläget en god transparens.
Ser vi ökad risk med hänsyn på utvecklingen så agerar vi bl a genom ökad
lagerhållning på berörda produkter.

