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§ 82 Dnr GRN 2022-00019 3.5.0.1 

Svar på revisionsrapport - Granskning av samordnad 
varudistribution  

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden tillstyrker revisionsrapporten: Granskning av samordnad 
varudistribution samt översänder handlingen till Stadsrevisionen.  

Reservationer/Protokollsanteckning 

Protokollsanteckning 

Moderaterna och Kristdemokraterna har under en längre tid uttryckt en negativ 
hållning till den samordnade varudistributionen inom Borås Stad.  

Revisionsrapporten visar de brister som Moderaterna och Kristdemokraterna 
tidigare påpekat och är helt i linje med vad partierna tycker i sakfrågan. 

Eftersom revisionsrapporten skall behandlas i Kommunstyrelsen vill 
Moderaterna och Kristdemokraterna påpeka vikten av att politiker i 
Kommunstyrelsen ser över revisionsrapporten för att se om den samordnade 
varudistributionen ska fortsätta som den gör idag eller om revideringar ska ske. 

Moderaterna och Kristdemokraterna betonar vikten av att frågan om den 
samordnade varudistributionen ses över och inte enbart läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Stadsrevisionen har granskat samordnad varudistribution i Borås Stad. 
Granskningens syfte är att granska om den samordnade varudistributionen 
uppfyller Kommunfullmäktiges målsättningar och om verksamheten är 
ändamålsenlig och effektiv i förhållande till kostnader och kvalitet när det gäller 
leverans av livsmedel. Stadsrevisionen har kommit fram till att bristerna är så 
pass omfattande att den inte kan bedömas som ändamålsenlig och effektiv. 

Grundskolenämnden anser att rapporten är rättvisande och belyser de aspekter 
som nämnden har diskuterat sedan införandet. De områden som 
Grundskolenämnden tidigare lyft upp är försämrad arbetsmiljö, 
kostnadsutveckling samt matsvinn. I förstudien inför beslut om samordnad 
varudistribution beskrivs även att säkerheten skall förbättras på skolgårdar 
genom färre transporter. Samtidigt arbetar Grundskolenämnden löpande vid 
om- och nybyggnation med att skapa säkra angöringspunkter för leveranser.           

Grundskolenämnden har ett tillägg som kan värderas i fortsatt arbete med 
hantering av samordnad varudistributionen. Det rör den ekonomiska modellen 
som idag utgår ifrån en provision. Grundskolenämnden föreslår att de tjänster 
som finns på koncerninköp för planering samt de kostnader som uppkommer 
hos speditören finansieras via ett direkt kommunbidrag till koncerninköp. Detta 
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kommer förenkla den ekonomiska modellen, skapa mer transparens samt 
minska administration.  

Beslutsunderlag 

1. Rapport samordnad varudistribution. 

2. Rapportsammandrag samordnad varudistribution.  
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Svar på revisionsrapport - Granskning av samordnad 

varudistribution  

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden tillstyrker revisionsrapporten: Granskning av samordnad 

varudistribution samt översänder handlingen till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning  

Stadsrevisionen har granskat samordnad varudistribution i Borås Stad. 

Granskningens syfte är att granska om den samordnade varudistributionen 

uppfyller Kommunfullmäktiges målsättningar och om verksamheten är 

ändamålsenlig och effektiv i förhållande till kostnader och kvalitet när det gäller 

leverans av livsmedel. Stadsrevisionen har kommit fram till att bristerna är så 

pass omfattande att den inte kan bedömas som ändamålsenlig och effektiv. 

Grundskolenämnden anser att rapporten är rättvisande och belyser de aspekter 

som nämnden har diskuterat sedan införandet. De områden som 

Grundskolenämnden tidigare lyft upp är försämrad arbetsmiljö, 

kostnadsutveckling samt matsvinn. I förstudien inför beslut om samordnad 

varudistribution beskrivs även att säkerheten skall förbättras på skolgårdar 

genom färre transporter. Samtidigt arbetar Grundskolenämnden löpande vid 

om- och nybyggnation med att skapa säkra angöringspunkter för leveranser.           

Grundskolenämnden har ett tillägg som kan värderas i fortsatt arbete med 

hantering av samordnad varudistributionen. Det rör den ekonomiska modellen 

som idag utgår ifrån en provision. Grundskolenämnden föreslår att de tjänster 

som finns på koncerninköp för planering samt de kostnader som uppkommer 

hos speditören finansieras via ett direkt kommunbidrag till koncerninköp. Detta 

kommer förenkla den ekonomiska modellen, skapa mer transparens samt 

minska administration.               

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har genomfört en utredning kring den samordnade 

varudistributionen.  

Grundskolenämnden har sedan införandet av den samordnade 

distributionscentralen haft frågan levande. Dels genom återkommande analys i 

månadsrapport men även genom ett uppdrag om genomlysning  från 

Grundskolenämnden till Grundskoleförvaltningen. 
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I revisionens rapport framgår de problem som nämnden har belyst och lyft upp 

sedan införandet.  

Grundskolenämnden önskar göra ett tillägg till rapporten utifrån finansiering av 

verksamheten runt den samordnade varudistributionscentralen. I dagsläget 

finns en provision inbakad som respektive livsmedelsleverantör betalar tillbaka 

till Borås stad. För att renodla de ekonomiska flödena runt den samordnade 

varudistributionscentralen föreslås hela verksamheten finansieras direkt via ett 

kommunbidrag från Kommunfullmäktige till koncerninköp. Detta kommer 

förenkla den ekonomiska modellen, skapa mer transparens samt minska 

administration. Verksamhet och därmed kostnad finns inom koncerninköp för 

ruttplanering men även hos den speditör som hanterar transporten inom Borås 

stad.                     

Hanteringen av provision eller en förändring till kostnadsfördelning medför 

endast administration i flera led.   

Beslutsunderlag 

1. Rapport samordnad varudistribution. 

2. Rapportsammandrag samordnad varudistribution. 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Hayne Hedin 

T.f. Förvaltningschef 

 

Protokollsanteckning från Moderaterna och Kristdemokraterna 

Moderaterna och Kristdemokraterna har under en längre tid uttryckt en negativ 
hållning till den samordnade varudistributionen inom Borås Stad.  

Revisionsrapporten visar de brister som Moderaterna och Kristdemokraterna 
tidigare påpekat och är helt i linje med vad partierna tycker i sakfrågan. 

Eftersom revisionsrapporten skall behandlas i Kommunstyrelsen vill 
Moderaterna och Kristdemokraterna påpeka vikten av att politiker i 
Kommunstyrelsen ser över revisionsrapporten för att se om den samordnade 
varudistributionen ska fortsätta som den gör idag eller om revideringar ska ske. 
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Moderaterna och Kristdemokraterna betonar vikten av att frågan om den 
samordnade varudistributionen ses över och inte enbart läggs till handlingarna. 
 

För Moderaterna och Kristdemokraterna 

Ulf Sjösten (M) Jonathan Tellbe (KD) 

Martin Nilsson (M) Ted Thilander (KD) 

Elvira Löwenadler (M) 

Ebba Magnusson (M) 
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