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Kommunstyrelsen
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Svar på Revisionsrapport - Granskning av samordnad
varudistribution
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen översänder upprättat svar till Stadsrevisionen.

Sammanfattning
Stadsrevisionen har granskat samordnad varudistribution i Borås Stad.
Granskningen visar att ambitionerna utifrån Kommunfullmäktiges beslut inte
uppnåtts.
Kommunstyrelsen delar Stadsrevisionens resultat. Kommunstyrelsen tar även
till sig att finansieringsmodellen är otydlig och bör arbetas om.

Ärendet i sin helhet
Stadsrevisionen har granskat samordnad varudistribution i Borås Stad.
Granskningens syfte var att granska om den samordnade varudistributionen
uppfyller målsättningarna för projektet och om verksamheten är ändamålsenlig
och effektiv när det gäller distribution av livsmedel.
Stadsrevisionen konstaterar med utgångspunkt i beslutsunderlaget inför
Kommunfullmäktiges beslut och de övriga målsättningar som finns inom
området att Kommunfullmäktige hade höga ambitioner med införandet av
samordnad varudistribution i Borås Stad.
Granskningen visar enligt rapporten att merparten av dessa ambitioner inte har
förverkligats. I flera fall har utvecklingen istället gått i motsatt riktning skriver
man i rapporten. Den samordnade varudistributionen av livsmedel har bl.a.
inneburit ökad arbetsbelastning, försämrad arbetsmiljö och ökat matsvinn i
Borås Stads tillagningskök. De ekonomiska målsättningarna nås inte och
modellen har bidragit till ökade kostnader för nämndernas kostverksamheter.
Arbetet präglas därutöver av bristande kommunikation, samordning, styrning
och ledning. Förhållandena innebär bl.a. att verksamheten i tillagningsköken
inte kan bedrivas i enlighet med Kommunfullmäktiges målsättningar eller fullt
ut uppfylla Borås Stads Kostpolicy.
Bristerna som framkommer i granskningen är så omfattande att den
samordnade varudistributionen när det gäller livsmedel i Borås Stad inte kan
bedömas som ändamålsenlig och effektiv sägs i rapporten.
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Enligt Stadsrevisionens bedömning behöver Kommunstyrelsen, i samråd med
berörda nämnder, genomföra en genomgripande översyn och omprövning av
den samordnade varudistributionen i Borås Stad. Arbetet behöver i
Stadsrevisionens mening leda till åtgärder som syftar till att
Kommunfullmäktiges mål kan nås.
Kommunstyrelsen vill lämna följande svar på rapporten
Kommunstyrelsen delar stora delar av den kritik som framförts av
Stadsrevisionen, där mycket information inte kan anses vara transparent eller
tydlig. Vidare delar Kommunstyrelsen bedömningen att verksamheten inte är
ändamålsenlig, och avser därmed att ta initiativ till en omorganisation och
genomlysning för att få rådighet.
Om detta inte lyckas är Kommunstyrelsen av uppfattningen att verksamheten
ska avvecklas.

Beslutsunderlag
1. Revisionsrapporten – Granskning av samordnad varudistribution i Borås
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3. PM gällande Livsmedelsupphandlingen
4. Utvärdering samordnad varudistribution
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