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tillönskas IRMAS läsare

Uppföljningsmöte i Halmstad
I år var vi nästan 100 per
soner.
Tionde oktober. Många hade
gått upp tidigt i ottan. Ruggigt
och gråkallt började färden
mot Halmstad. Förpatrullen
Marita Krisat var redan på
plats för att göra de allra sista
förberedelserna. J ag vill redan
här tacka F14 för all hjälp vi
fick under mötet. Det fungera
de mycket bra. Efter lunch i
militärrestaurangen var det
klart att börja.

Chefen FTS (Flygvapnets
Tekniska Skola) Övlt Nils
Erik Hansson presenterade
myndigheten där vi fick klart
för oss all den mångfacettera
de verksamhet som F14 ge
nomför. Genomgången illu
strerades med snygga bilder.
Som vanligt upptog trans
portfrågor en stor del av tiden
som var anslagen för kommen
dantur innan Jan Savander i
sin inledning redovisade pågå
ende verksamhet. Han visade
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dessutom lite av glaskulan
som spår framtiden . Bland an
nat kommer vi inom avdel
ningen att överse vår egen
organisation.
Andreas Rosen fick sedan
fortsätta direkt. Han lyfte upp
logistiken till en nivå som fle
ra av oss hade svårt att tölja.
Nåväl, NDF (Ny distributions
modell för fredsförsörjningen )
begrep de flesta. Det är kom
plicerade samband med restor
der, prognos och verklig för

Kontaktmannaträff -88
för system DELTA
sid. 6

brukning. Att dessutom ge
nomföra det här till lägsta
möjliga totalkostnad och med
nöjda kunder kan inte vara
lätt.
forts sid 3

Streckkodsteknik i
rationaliseringsarbetet
sid. 7

ler/(/In
När detta skrivs håller vi just
på med slutliga förberedelser
för det årliga återkommande
stormötet om försvarets re
servmaterielförsörjning. Den
här gången samlas vi i H alm
stad, där F14 står värd och
håller på större delen av vecka
841. 70-80 personer represen
terande praktiskt taget hela
försvarsmakten kommer att
vara med. De första dagarna
diskuterar vi försörjningsfrå
gor,
de
senare
dagarna
informationssystenfrågor.
Vad som är på gång i stort
som smått kommer att venti
leras i Halmstad, så vad jag än
tar upp här torde, när IRMA
kommit ut, ha pratats om där.
I dagarna har ÖB bekant
gjort sina förslag efter FU88
och alla tillhörande utred
ningar. Många inom armen
drabbas av förändringar . Men
det är inte bara där som ned
skärningar sker. Reservmate
rielavdelningen måste ratio
nalisera hårt för att inte för
band och verkstäder skall få

av tekn dir J an Savander

försämrad reservma terielför
sörjning som följd av personal
nedskärningar. Därför jobbar
vi för fullt just nu med en total
översyn av avdelningens orga
nisation. Drastiska åtgärder
torde bli resultatet. I organisa
tionsöversynen tar vi fasta på
vår huvuduppgift och diskute
rar därför formerna för hur vå
ra kontakter med betjänade
myndigheter skall förbättras .
Vi vill ta bättre grepp om ak
tuellt läge - lagernivåer, änd
ringar i förbrukningen och be
hoven, verksamheten vid fili
alförråden, hur transportnätet
fungerar etc.
En annan aspekt är behovet
av att gallra bland artiklarna .
Förrådsavdelningen och vi har
gått samman i en utredning
om hur gallrings- och kassa
tionsverksamheten
skall
ordnas för att - förhoppnings
vis - få fart på den. Vi kommer
att ge ett gemensamt förslag
detta budgetår. Båda avdel
ningarna behöver göra något
åt detta inom sina respektive

verksamhetsområden. Lyckas
vi kan stora besparingar
uppnås.
Samtidigt
som
reservmaterielavdelningen i
sin organisationsöversyn såle
des har som mål att förbättra i
vissa avseenden, måste andra
prioriteras lägre. Till de sena
re hör arbetsuppgifter som un
derhållsavdelningarna skall
förbättra sig i som följd av att
en del personalresurser över
förs från reservmateriel- till
underhållsavdelningarna.
Vi har en del bekymmer
med att vissa myndigheter in
te avsätter erforderliga resur
ser eller inte tillräckligt bryr
sig om att rätt förvalta de la
ger, våra filiallager, som vi de
ponerat hos dem. Resultatet
blir svinn och felaktiga upp
gifter i informationssystemet.
Sistnämnda kan tex resultera
i fel avvägda kvantiteter vid
återanskaffning. Förstnämn
da ger försvarsgemensamma
kostnader. På något sätt mås
te vi införa sanktioner så att

de som gör fel drabbas, inte
andra. Men i regel förorsakar
sanktions- och kontrollåtgär
der mer byråkrati, så det är
inte önskvärt att behöva till
gripa sådant. Vi försöker hitta
former för att komma åt detta
som helst bara drabbar den
som bör drabbas.
Med vänlig hälsning

~~
Jan Savander
C FMV:RESERVMATERIEL

REDS REFLEKTIONER
1988 börjar lida mot sitt slut
och 1989 ligger i sin linda för
att snart vakna till liv . Likaså
RESERVMATERIEL genom
går en förändring (som står
mer att läsa om i ledaren). Att
från ett frö och under några år
i knoppning är vi på väg att
slå ut i blomning. Exakt hur
blomman kommer att se ut är
inte känt men under sensom
maren nästa år torde den visa
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önska alla en riktigt GOD
JUL OCH ETT GOTT NYTT
ÅR!!!

RED

en kundtidning från FMV:RESERVMATERIEL

Ansv. utgivare: Tek n dir J an Savander
Redaktion:

sig i all sin prakt (och förhopp
ningsvis bibehålla sin lyster
under lång tid).
Som vanligt är IRMA full
späckat med heta reportage,
bl a inleder detta nummer en
presentation av Anskaffnings
byråns olika sektioner. Först
ut är Fordon- och Basmateriel
sektionen samt Vapen- och
Robotsektionen .
RED ber till slut att få till

FM V:RESERVMATERI EL
"IRMA"
Box 1002
732 00 ARBOGA
0589-16000

IRMA utkommer med tre nummer/år.
Näst a utgåva är beräknad till
slutet av Februari 1989
Man usstopp: 89 01 31
Upplaga:
2000 ex
Produktion: ART, Arboga

Forts från sid 1

Uppföljningsmöte i Halmstad
Meningen med Andreas lo
gistiska inledning var att ge
oss ramen mötet och det fort
satta programmet. Om någon
protesterar så har vederböran
de sovit. Vi hade nämligen ta
git ett nytt grepp genom att ha
längre pauser mellan informa
tions- och diskussionspassen
på en och en halv timma. Väl
medvetna om nackdelarna såg
vi det vara den bästa lösning
en med så många personer
samlade. Erfarenheterna har
inte utvärderats ännu. Jag
misstänker dock att en och an
nan har kommentarer beträf
fande lektionspassens längd.
Resten av dagen behandla
des återanskaffning, ekonomi
och Reservmaterielavdelning
ens kundtjänst. Beträffande
ekonomi uppehöll sig Anders
Fredriksson vid DELTA och
ekonomiska
trans
de
aktionerna som sker vid uttag.
Jag upphåller mig inte närma
re vid innehållet i övrigt då
det antingen framgår av utde
lad information eller proto
koll.
Elfte oktober. Halmstad bju
der på en klar morgon . Det är
nästan synd att behöva vara
inomhus hela dagen. Lennart
Edvardsson drog igång med
en rivstart och angav ton och
tempo för resten av dagen.
angående
Informationen
FREJ 88 var en välregisserad
genomgång där anslagen tim
ma utnyttjades fullt ut. Det
var säkert inte första gå ngen
som kamraterna från TEK
NIKDOK drog igenom inne
hållet. Jag hoppas det blir fler
tillfällen framledes där infor
mationen kan upprepas för
fler av försvarets personal.
Mats Andersson och Hans
Pettersson tog upp MIB- och
utgallringsfrå gor innan un
dertecknad redovisade avdel
ningens egen uppföljning av
U80. Det skulle uppta alltför
stort utrymme här att referera
alla svar. Vi har i vilket fall
som helst klart för oss läget i
stort vid 31 myndigheter inom
försvaret. Nu gäller det bara
att dra rätta slutsatser och be
arbeta det som är mest ange
läget.
FMV underhållsavdelning
ar inledde eftermiddagen före
de försvarsgrensvisa överlägg
ningarna. Vi ser det värdefullt
att våra "uppdragsgivare" del

tar i dessa möten för att ge
reservmaterielförsörjningen
sin rätta plats inom facket ma
terjelunderhåll.
Erfarenheterna från de för
svarsgrensvisa överläggning
arna framgår av protokollet
som är daterat 1988-10-31.
Var det inte flera av delta
garna som tog en runda på
Galgberget under kvällen?
Jag tyckte precis att det var
några kända ansikten som
passerade förbi när jag med
viss möda återupplivade gam
la (terränglöpnings-)minnen.
Tolfte oktober. Stefan Hall
berg hälsade samtliga väl
komna till kontaktmannaträf
fen i Halmstad.
Göran Göransson gick ige
nom återstående frågor från
kontaktmannaträffen i Göte
borg. Han fortsatte med att re
dovisa den kommande lager
strukturen.
Doris Hammarstedt gick
igenom underlag till ett grup
parbete som skulle genomfö
ras. Man skulle göra en sys
temdiagnos på system DEL
TA. Dataföreningen har fram
ställt ett generellt underlag
som användes.
Leif Malmström och Bengt
Svensson från FörsvarsData i
Arboga redogjorde för de
driftstörningar som förekom
mit under det gå ngna året. 23
st diskkrascher och 7 större
störningar under tiden februa
ri och september 1988.

- Prognosjustering
• Behov
• Hur ofta
• Med automatik
- Backventilen
- Nya strukturer (LP, FP)
Redovisningen
gjordes
gruppvis.
Beträffande:
- Bortrensning av listor, alla
hade inte hunnit med den
uppgiften så där är svårt att
säga vad man vill.
- Utbildningsdatabasen,
utnyttjas lite men bör finnas
kvar.
- Prognosjustering, skall gö
ras och skall ske med auto
matik baserat på en 3-års
förbrukning.
- Spärr i saldopåverkande ru
tiner när inventering skett
innevarande dag, önskades.
- Backventilen, vill man ha.

- Nya strukturer, vi uppfattar
här att uppgiften var svår
att lösa med avseende på
kopplingen mellan lagerpost
och summa förrådsposter .
Stefan redovisade resulta
tet av grupparbetet på sy
stemdiagnosen och tog upp öv
riga insända frågor som inte
berörde System DELTA.
Stefan avslutade till sist
med att tacka för visat intres
se och hälsade välkommen till
nästa möte som blir i Milo ÖN
den 21-24/8 1989.
Gun Myren har välvilligt
hjälpt mig med anteckningar
na från de två sista dagarna
och tack Marita för att allt öv
rigt fungerade så bra.

Bengt Larsson
Resmat S

Stefan avslutade första da
gen med att gå igenom de in
sända frågor som berörde Sy
stem DELTA samt inkomna
frågor under dagen.
Trettonde oktober. Göran
gick igenom Flygvapnets be
ordringskedja, MIB, kronspärr
och Marinens återfyllnads
kedja.
Bertil Sund redogjorde för
kommande
ändringar
månadsorderrutinen.
Göran gick igenom punk
terna på försvarsgrensvisa
diskussionerna som var.
- Bortrensning av listor
- Spärr i saldopåverkande ru
tiner när inventering skett
innevarande dag
- Utbildningsdatabasen
• Nyttjande
• Behov lokalt
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Presentation av anskaffningsbyråns
Fordon och Basmaterielsektion
Sektionen handlägger reserv
delsanskaffningen till fordon
och basutrustningar för ar
men, flygvapnet och marinen.
I första hand gäller det återan
skaffning, men till vissa delar
förekommer även förstagångs
anskaffning.
Det är ett brett spektrum av
förnödenheter som handläggs
inom sektionen och av dess
handläggare. Här nedan pre
senteras handläggarna och
några av deras materielom
råden:
Ove Kjellgren svarar för re
servdelar till FV:s brand och
räddningsmateriel samt sä
kerhetsmateriel. Han är dess
utom sammanhållande för
bas materiel inom sektionen.
Bo Pettersson handlägger
reservdelar till falthållnings
materiel såsom snöslungor,
snöplogar, sopmaskiner och
gräsklippare. Master för radio
och radarutrustningar samt
krigswrplägnadsmateriel till
hör även Bo's område.
Eva Ångström svarar för
reservdelar till tankningsut
rustningar och annan drivme
delsmateriel för de olika för
svarsgrenaz:na.
Heinez Windahl är sektio
nens handläggare för elektris
ka aggregat såsom elverk, om
formare, kraftaggregat och be
redskapsaggregat. Flygfalts
belysning och meteorologisk

materiel tillhör också Heinez
område.
Lars Jacobsson handläg
ger reservdelar till Stridsvagn
103 och bandkanonen. Han är
sammanhållande för stridsfor
don inom sektionen.
Bo Jägbeck svarar för re
servdelar till lätta stridsvag
nar och pansarbandvagnar.
Han har sin arbetsplats i
Stockholm.
Jan Lindqvist handlägger
reservdelar till stridsvagn
101, 102 och 104, som vi i dag
ligt tal kallar centurion.
Ulf Andersson svarar för
reservdelar till FV:s special
fordon såsom klargöringsbilar
och bogserbilar. Han handläg
ger även reservdelar till bas
och serviceutrustningar för
FV, och är sammanhållande
för hjulfordon inom sektionen.
Anders Sjökvist handläg
ger reservdelar till hjul fordon
och är speciellt inriktad mot
fordon som Volvo har levere
rat till försvaret .
Jerry Wiskari svarar för
reservdelar till Scanias hjul
fordon och armens fältarbets
materiel såsom kompressorer
bergborrar och broar för att
nämna några exempel.
Conny Schedin handläg
ger reservdelar till bandvag
narna 202 och 206. Han svarar
också för reservdelar till för
svarets motorcyklar.

Håkan Antonsson hand
lägger gemensamma fordons
utrustningar och fordonsre
servdelar som inte är mär
kesspecifika . Han svarar även
för reservdelar till släpfordon
undplut
och
flygvapnets
fordon .
Lotta Åhl har hand om ar
mens Ue med allt vad det in
nebär, t ex omdisp för att för
söka tillgodose allt behov . Hon
har dessutom hand om sektio
nens expeditionsärenden och
är vår röst utåt.

MajBritt Andersson , som
har sin arbetsplats i Stock
holm sköter registervård på
främst Armens UE.
Detta var i stora drag de oli
ka handläggarnas materiel
områden. Vi vill gärna ha kon
takt med brukare ute i landet
och utveckla ett gott samarbe
te för att få en bra reservdels
försörjning.
Bo Windås
C R esmat AB

Främre raden från vänster: Jan Lindqvist, Lars Jakobsson,
Liselotte Ahl, andra raden: Ove Kjellgren, Anders Sjökvist,
Eva Angström, tredje raden: Heinez Windahl, Håkan Antons
son, Bo Windås, fjärde raden: Bo Pettersson, Conny Schedin
och Jerry Wiskari .
Hedin Foto

Vår service är till för
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Vapen och robotsektionen
Vårt ansvarsområde är, som
framgår av namnet, försvarets
reservdelar till vapen- och ro
botsystem. Utöver detta till
kommer reservdelar för ut
rustningar i flygplan 35 (Dra
ken) och 37 (Viggen), kameror
och fotoutrustningar, sikten,
flygburen radar plus en hel del
annat.
Sektionen består för närva
rande av 10 personer, två va
kanser har vi tyvärr ännu ej
kunnat besätta.
Våra uppdragsgivare är de
olika sakbyråerna, under
hållsavdelningarna, centrala
verkstäder och militära för
band. För att kunna verka
optimalt krävs ett nära och in
timt samarbete med våra upp
dragsgivare och kunder. I vårt
arbete krävs att erforderligt
tekniskt underlag tillställs oss
så tidigt som möjligt, samt att
information om brister och be
hov meddelas oss utan fördröj
ning.

penmateriel, t ex granatkasta
re, PV-vapen, minor, målma
teriel, akan till fpl etc, hand
läggs av Bo och Tommy ge
mensamt i avvaktan på att
"vakant" får anställas.
Ruben Hansson skaffar re
servdelar till flygburna jaktro
botar. Han är också samman
hållande för robotmaterielen .
Sven-Olof Häggiund sva
rar för reservdelar till flygbur
na attack- och sjömålsrobotar
samt marinens robotar. Han
skaffar även reservdelar till
Vidsel's stolthet, målrobot 06.
Christofer Kärrdahl hand
lägger reservdelar till L V-och
PV -robotsystem.
Kurt Eriksson svarar för
reservdelar till eldlednings
system, optroniksystem och
utbildningsmateriel. Han är
även sammanhållande för spa
nings-, sensor- och optik
system.
Max Svensson skaffar re
servdelar till flygvapnets ka
Bo Forslund svarar för re mera- , siktes- och fotomateriel
servdelar till haubitsar, kano samt IR-system.
Per Olofsson svarar för re
ner, värnpjäser och stridsfor
donsbeväpning. Han är dess servdelar till flygradar och
utom sammanhållande för va motmedel.
penmaterielen.
Mona Göransson svarar
Tommy Österberg hand för materielregistrering, ma
lägger reservdelar till han terielfördelning, speciella ut
deldvapen, kulsprutor, ABC redningar samt medverkar i
vissa anskaffningsmål.
materiel.
Reservdelar till Övrig vaSjälv heter jag Stig Lilje

qvist och har det övergripande
ansvaret för all verksamhet
enligt ovan.
Vår ambition är att ha nöjda
uppdragsgivare och kunder,

ordet "Nej" förekommer inte i
vår vokabulär.

Stig Liljeqvist

~

C ResmatA V
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Nedre raden från vänster: Sven OlofHägglund, Stig Liljeqvist,
Per Olofsson, Bo Forslund, övre raden: Tommy Österberg,
Kristofer Kärrdahl, Mona Göransson, Ruben Hansson,
Kurt Eriksson och Max Svensson.
Hedin Foto

ig som använder den
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Kontaktmannaträff -88 för system DELTA
Den 26/4 till 28/4 i år avhölls
den tredje försvarsgemensam
ma kontaktmannaträffen för
system DELTA. Träffen var
denna gång förlagd till hotell
Scandinavia i Göteborg. Före
gående träff som var i Norrkö
ping fick ett gott betyg av del
tagarna. Enda negativa syn
punkten var att tid saknades
för försvarsgrensvisa diskus
sioner, något som ändrats till
denna träff.
Dag 1 startade med en kort
inledning av Stefan Hallberg.
Här redovisades bl a träffens
innehåll, en del pågående pro
jekt inom FMV samt årets del
tagare.
Därefter skedde en kort re
dovisning av hittills gjorda er
farenheter i de nyinrättade re
missgrupperna. I stort funge
rar Rg bra. Informationsåter
matningen till olika myndig
heter som inte har deltagare i
grupperna verkar dock vara
bristfällig i vissa fal!. Detta
kommer att rättas till snarast.
Andreas Rosen redovisade
projekt centrallager-90 och de
tankar och ideer som finns
bakom detta bl a vad gäller
förrådsstruktur, omfördelning
av orörliga lagerdelar mm .
Bo
Björklund
från
FMV:TEKNIKDOK berättade
om uppbyggnaden av nya sys
tem FREJ kallat FREJ-88.
FREJ-88 kommer att driftsät
tas under Okt -88 och kommer
då att liksom DELTA i huvud
sak att bli ett realtidssystem
med ett antal väsentliga funk
tioner. FREJ-88 kommer att
driftsättas i Arboga och kom
mer därmed att vara åtkom
ligt på samtliga DELTA och
DIABAS-terminaler. Utbild
ning har skett under försom
maren.
Därefter följde information
om ett antal nya rutiner i
DELTA inom grunddataområ
det samt uppbyggnaden av
DELTAs nya ADB-dokumen
tation och information om YRs
nya utbildningsloka!.
Dagen avslutades av Gun
Myren med en demo aven ny
rutin där leverantörsbeteck
ning eller enbart ritnings
nummer kan användas som
ingång i DELTA istället för
Rutinen
förrådsbeteckning.
kommer stegvis att införas för
samtliga transkoder i DELTA
som har förrådsbeteckning
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som ingång. Detta innebär på
sikt att tex materieluttag
kommer att kunna ske på le
verantörsbeteckning.
Dag 2 inleddes med att Len
nart Fors informerade om en
del nya blanketter som var un
der införande bl a nya mate
rieluttagsblanketter.
Därefter följde de försvars
grensvisa
diskussionerna.
Förslag till diskussionspunk
ter lämnades av FMV som
också enväldigt hade utsett
ordförande i de olika grupper
na. Diskussionen i grupperna
blev både livlig och givande
vilket framgick under redovis
ningspasset. Bl a diskuterade
man
- ny utgallringsrutin vad gäl
ler standardmateriel
- snabbare rutin för uppdate
ring av materieluttag
- direktleveranser
- backventilen
- beredskapslagring
- åtgärdsrutin
- negativa saldo
- positiva saldo
- delleverans av leveransart
30
- kommunikationen DIDAS 
DELTA
Efter diskussionerna följde en
redovisning från VRA om oli
ka frågor inom anskaffnings
området.
Därefter följde tre pass med
redovisning av svar på insän
da frågor. En del av frågorna
hade redan behandlats tidiga
re varför samtliga frågor i öv
rigt i stort sett kunde besva
ras. Exempel på frågor som be
handlades är
- Då och då påträffas materiel
med förråds pris som är
många gånger högre än på
den civila marknaden. Sker
någon
skälighetskontroll
när det gäller priser på
FMV:RESERVMATERIEL?
ön- Ändringsmeddelande
skas när anmärkningskoden
ändras.
- Utgallringslistorna tar lång
tid innan de åtgärdas.
- Kommer
FMV:RESERVMATERIEL
att
införa
KMDISTR, där det inte re
dan finns, exempelvis på
plåt.
- Vilka regler gäller vid "debi
tering av myndighet som gör
nedinventeringar av lager
saldo"?

Som brukligt fick dock vissa
frågor "tas med hem". Dessa
kommer dock att besvaras i
protokollet.
Sista
informationspasset
under träffen omfattade eko
nomifrågor där Anders Fred
rikson redogjorde för nu pågå
ende arbete inom detta områ
de, bl a kommer Fakturabila
gan att revideras. Ett krav är
att den blir lättare att läsa.
Stefan Hallberg avrundade
träffen med en sammanfatt
ning där han bl a konstaterade
att detta var den sista egna
DELTA-träffen. Till hösten
sammanslås kontaktmannat
räffen med uppföljningsmötet.
Då kommer en gemensam
träff att hållas i Halmstad v

841. En hel del av frågorna
under träffen berörde inte di
rekt DELTA vilket talar för
vissa fördelar med en sam
manslagning.
Remissgrupperna börjar bli
en etablerad del av systemför
valtningsorganisationen vil
ket framgår inte minst av den
nya DELTA-foldern. Det vik
tiga och bra arbetet som rg be
driver skall fortsätta och ut
vecklas.
De försvarsgrensvisa dis
kussionerna föll väl ut och
kommer att inarbetas under
de framtida träffarna.

Gun Myren/Stefan Hallberg
Resmat I

Information från
FMV: Resmat Förslagskommitte
Förslagsverksamheten
har
under första halvåret 88 haft
en liten uppgång vilket är
glädjande då den betyder en
hel del både för den enskilde
medarbetare och för FMV:Res
mat. Särskilt i tider där perso
nalramarna ständigt krymper
gäller det att ta vara på de
kunskaper som finns för att
underlätta arbetet. En av
orsakerna till uppgången är
troligtvis den förslagspristäv
lan som genomförts där varje
inlämnat förslag belönats oav
sett om det genomförts eller ej.
Reseur, miniräknare etc har
delats ut till förslagsställarna.
Av de förslag som genomförts
har belöningen varierat från
300 kr till 3000 kr och försla
gen har då bedömts enligt den
poängskala som finns i det
TFG som reglerar förslags
verksamheten.
Fr o m 1988-07-0 1 ändrades
ersättningen per poäng från
300 kr till 500 kr och övre
gränsen för det högsta belopp
som den lokala förslagskom
mitten får besluta om från
5000 kr till 10000 kr.
Som exempel på intressanta
förslag som belönats kan
nämnas:
- Verktyg för bandning av
lastpallar. Inlämnat av Ing
var Jansson, VRL som är en
av våra flitigaste förslags
ställare. Förslaget belönades
med 3000:-.

- Tillvaratagande av miljöfar
liga batterier. Inlämnat av
Stig Pettersson, VRL. Han
erhöll 1000 kr i belöning.
- Sökmöjlighet för rutinva!.
Inlämnat av Eva Ångström,
VRA. Förslaget belönades
med 1500:-.
Förslagskommitten är part
sammansatt och sammanträ
der normalt 4 gånger per år
och
representanter
från
FMV:Resmat är följande: Ste
fan Hallberg ordförande, Len
nart Fors sekreterare och Lars
Öhman. Ombud från personal
org. är Bertil Sund vice ordfö
rande FCTF, Sören Åhs SF
och Ernst Andersson SACO/
SR.
Om du har något förslag
som du funderar över så fatta
pennan och skriv så får för
slagskommi tten ta ställning
efter remissvar från berörd en
het om förslaget går att ge
nomföra . Behöver du hjälp
med att skriva ned förslaget så
kan du vända dig till någon i
kommitten så hjälper han dig.
Övrig information om proto
koll osv kan du läsa på de an
slagstavlor som finns i admi
nistrationsbyggnaden och i
berget, där finns också blan
ketter att skriva ned förslagen
på.

Sören Ahs
Förslagskommitten

Streckkodsteknik i rationaliseringsarbetet
FMV:RESERVMATERIEL:s
nuvarande organisation fast
ställdes av regeringen att gäl
la från och med l jan 1985. I
samma regeringsbeslut an
gavs att uppgifterna i den nya
försvarsgemensamma reserv
materielförsörjningen skulle
lösas från och med l juli sam
ma år. Beslutet var ett resul
tat aven långsiktig strävan
att rationalisera försörjningen
varvid U80:s rapport utgjorde
det slutliga underlaget. Under
de gångna tre åren har jämsi
des med den prioriterade upp
giften att klara den löpande
försörjningen ett intensivt
uppbyggnadsarbete av den
nya organisationen genom
forts. Härvid har också bedri
vits och bedrivs ett omfattan
de utvecklingsarbete för att ta
tillvara ytterligare rationali
seringsmöjligheter. En sådan
möjlighet är användning av
streckkod som ett hjälpmedel
Streckkodstekniken har civilt
funnit alltfler tillämpnings
områden och successivt ut
vecklats under de sista 10
åren, framför allt inom daglig
varuhandeln men även inom
industrin vad gäller materiel
administration.
Motsvarande utveckling har
ej skett inom försvaret trots
att stora besparingsmöjlighe
ter helt säkert är möjliga. Hös

ten
1986
beslutade
C
FMV:RESERVMATERIEL
att utreda möjligheterna att
använda streckkod som hjälp
medel i verksamheten. En ar
betsgrupp Ag STRECKKOD
bildades i febr 1987 med upp
gift att analysera använd
ningsmöjligheterna och lämna
konkreta förslag. Samarbete
etablerades omgående med
FMV:FUH och resulterade i
försöksverksamhet i Ag SIM
(Streckkod i materieltjänsten)
regi vid ett kompaniförråd för
reservmateriel vid F13. Syftet
med detta försök var att ersät
ta manuella rutiner med
streckkod och härvid dels
minska felfrekvensen dels
minska arbetsomfånget vid
bl a uttag och rapportering.
Försöket avslutades hösten 
87 med mycket lyckat resultat
och kommer efter att erforder
liga åtgärder i system DELTA
vidtagits att ligga till grund
för införande vid fler myndig
heter (förråd).
FMV:RESERVMATERIEL
avser med de positiva erfaren
heter som vunnits att gå vida
re och i större omfattning an
vända streckkod.
Hittills genomfört arbete
har också med all önskvärd
tydlighet visat att en mer full
ständig användning av streck
kod (som bedöms ge de stora

besparingarna) kräver en cen
tral samordningsinsats under
en lång tidsperiod .
Med en mer fullständig an
vändning avses bl a att all ma
teriel som levereras till försva
ret skall vara märkt med
streckkod. Först då föreligger
en komplett valfrihet vad gäl
ler olika tillämpningsområ
den. Detta förutsätter emeller
tid att forsvarsgrensgemen
samma krav främst i form av
standards utarbetas och att
dessa krav överförs till och
tillgodoses av industrin (för
svarets leverantörer).
De positiva erfarenheterna
från det begränsade försöket
streckkodsanvändning
med
vid kompaniförrådet F13 inne
bär att FMV:Resmat nu stude
rar olika alternativ att gå vi
dare att i större omfattning in
föra streckkod som hjälpme
del. Den grundläggande mål
sättningen är härvid att for
utom förenklad hantering
åstadkomma en rutin fOr att
fortlöpande och med minimal
arbetsinsats genomföra inven
tering
av
reservmateriel.
Tänkbara alternativ att ge
nomfora försök för detta ända
mål är bl a

a) Större filiallager flygflottilj
ex vis F13
b) Större filiallager vid Fo-re
gemente ex vis P4IFo35 el
ler P10/Fo43
c) FMV:Resmat centrallager i
Arboga
Beträffande alt c) bör nämnas
att Resmat centrallager i en
lighet med ÖB beslut juni -87
kommer att genomgå en total
renovering för 25 mkr för att
tillgodose kravet på rationali
tet. Projekteringsarbetet på
går i PCL 90 (projekt central
lager 90) med målsättning att
ombyggnation skall vara klar
1991/92.
Det skulle härvid vara för
delaktigt ur alla synpunkter
att i samband med ombyggna
tionen genomföra erforderliga
åtgärder för införande av
streckkod i hanteringen sam
tidigt som besparingsmöjlig
heten bedöms störst i detta al
ternativ .
Beslut om fortsatta försök
med alternativt införande av
streckkod vid FMV:Resmat
kommer att fattas under hös
ten 1988.

Sven Bredberg
(tidigare C Resmat CJ
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Liten reserapport från Centralenhetens planeringsseminarium
25 okt embarkerades en buss i
Arboga av 23 pratglada damer
från Reservmateriel för trans
port till Linköping. Centralen
heten skulle ha planeringsse
minarium 2 dagar. Bussen an
lände till hotellet lagom för en
god lunch. Efter detta presen
terade Barbro Gustafsson års
redovisningen fOr Resmat av
seende bgå 87/88. Nog så maf
figa siffror. Så redogjorde Ing
Marie Olsson för adm enhe
tens pågående och framtida
projekt.
Sedan delades "gänget" upp
i grupper och vi skulle disku
tera "utveckling datorstöd".
Detta skulle avse rutiner som
kan underlätta vår verksam
het, bl a utnyttjande av per
sondator för ordbehandling,

registerprogram m m. Grup
perna drog sej tillbaka till sina
resp grupprum och diskussio
nens vågor gick höga.
Dagen avslutades med ge
mensam middag.
Andra dagen kom Anders
Fredriksson "som tuppen i
hönsgården" och hade en myc
ket pedagogisk redovisning
om vilka trollkonster man kan
utnyttja en PC till.
Därefter redovisade grup
perna sina resultat på grup
parbetena. Kontentan av redo
visningen blev att alla grup
perna var lika intresserade av
datautveckIing men att vissa
irritationsmoment finns. Bl a
är Versalen som "redskap"
trög och måttligt populär. För
vissa terminalarbetare blir

jobbet stressigt och ensidigt,
någon fonn av cirkulationsar
beten bör ordnas, bl a for att
undvika arbets- och förslit
ningsskador. En annan sak
som man osökt kommer fram
till är att flickorna vid ordbe
handlingen verkligen är en
underbetald kvinnogrupp. Vår
grupp diskuterade också vik
ten av att ibland rensa i gamla
databaser.
Seminariet avslutades med
studiebesök på SAAB-SCA
NIA vid den verkstad där de
bygger SAAB 340. Två mycket
trevliga och kunniga guider
visade oss runt från "rena plå
ten" fram till nästan färdigt
plan.
Under resan hem var stäm
ningen på bussen ganska däm

pad, kanske beroende på att de
flesta var trötta efter en
danskväll på Frimis. Men jag
tror nog alla var nöjda med
resan.
Jag tror också att denna typ
av resa har en mycket social
funktion. Dels är de flesta hus
mödrar, så det är helt under
bart att slippa bädda och att få
sätta sej vid dukat bord. Så får
man träffa sina arbetskamra
ter på nära håll och lära sej
litet av vem som gör vad, för
trots att man är på samma ar
betsplats så är de olika arbets
ställena utspridda och man
vet så litet vad den andra gör.

Gunvor Karlsson
Resmat CA
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Utbildningsinsatser
Vi fortsätter vår utbildning av myndigheter till hösten med följande kurser:

Benämning

I

Riktad mot myndighet

Tid

Grundkurs i fårrådsrutiner

A, M och FV

Åtgärdsrutin

A,Moch FV

Månads rutin

A,Moch FV

v 908

Nya rutiner

A, M FV och övriga

v910

v 904

I

v 906

En kallelse utsänds till re
spektive myndighet ca en må
nad fåre utbildningens genom
fårande.
Frågor rörande utbildnings
planen eller önskemål om öka
de insatser ställs till FMV:RE
SERVMATERIEL, Centralen
heten, Margareta Dahlqvist
tfn 0589/81328. Angående
DELTA-utbildning kontakta
Gun Myren tfn 0589/81256 el
ler Anne-Marie Krus tfn 0589/
81263.
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