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§ 80 Dnr GVUN 2022-000511.1.3.1 

Revisionsrapport - Granskning av samordnad 
varudistribution  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat svar och 
översänder detsamma till Stadsrevisionen. Det föreligger inget behov för 
nämnden att redovisa åtgärder med anledning av revisionens bedömningar. 
Nämnden väljer dock att skicka med några synpunkter i ärendet. 

Reservationer 

Sverigedemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Niklas 
Hallberg (SD), reserverar sig till förmån för sitt eget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Stadsrevisionen har genomfört en utredning kring samordnad varudistribution 
inom Borås Stad. Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden har med anledning 
av revisionens bedömningar inga åtgärder att redovisa, men har följande 
synpunkter att skicka med. 

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden menar att rapporten på ett 
rättvisande sätt belyser utmaningarna som införandet av samordnad 
varudistribution medfört för verksamheterna. Nämnden har påtalat att den 
försämrade trenden på indikatorerna ekologiska och närproducerade livsmedel 
kan relateras till den samordnade varudistributionen, eftersom kostnaden 
indirekt lagts på verksamheterna genom avtalskonstruktionen med 
leverantörerna. 

Nämnden föreslår att upplägget med finansiering av samordnad 
varudistribution förändras, eftersom den nuvarande modellen slår på 
verksamheterna i form av prisökningar. Dessutom behöver förutsättningarna 
för verksamheternas varumottagning förbättras, eftersom den samordnade 
varudistributionen lett till försämrad arbetsmiljö för skolrestaurangerna och 
ökat matsvinn på grund av nuvarande leveransupplägg. 

Nämnden ser fram emot Kommunfullmäktiges vidare hantering i frågan 

Beslutsunderlag 

1. Rapport, Samordnad varudistribution 

Yrkanden 

Niklas Hallberg (SD) yrkar att skrivelsens tredje stycke ändras till; 
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Nämnden föreslår att upplägget med samordnad varudistribution förändras 
grundligt, eftersom den nuvarande modellen slår mot verksamheterna i form av 
bland annat prisökningar. Dessutom behöver förutsättningarna för 
verksamheternas varumottagning förändras, eftersom den samordnade 
varudistributionen lett till försämrad arbetsmiljö för skolrestaurangerna och 
ökat matsvinn på grund av nuvarande upplägg. 

Mitt-S-Samverkan i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Andreas Cerny 
(L), Anethe Tolfsson (S), Anders Jonsson (S), Nicholas Gregory (S) och Håkan 
Torstensson (C) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag till 
beslut. 

Moderaterna och Kristdemokraterna i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Oliver Öberg (M), Björn-Ola Kronander (M) och 
Lisa Berglund (KD) yrkar bifall till Mitt-S-Samverkans förslag till beslut. 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Mitt-S-Samverkans förslag till 
beslut, och dels till Sverigedemokraternas alternativa förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutat i enlighet med Mitt-S-Samverkans förslag. 
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Revisionsrapport - Granskning av samordnad 

varudistribution  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat svar och 

översänder detsamma till Stadsrevisionen. Det föreligger inget behov för 

nämnden att redovisa åtgärder med anledning av revisionens bedömningar. 

Nämnden väljer dock att skicka med några synpunkter i ärendet.   

 

Reservationer 

Sverigedemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Niklas 

Hallberg (SD), reserverar sig till förmån för sitt eget förslag till beslut.     

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har genomfört en utredning kring samordnad varudistribution 

inom Borås Stad. Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden har med anledning 

av revisionens bedömningar inga åtgärder att redovisa, men har följande 

synpunkter att skicka med. 

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden menar att rapporten på ett rätt-

visande sätt belyser utmaningarna som införandet av samordnad varu-

distribution medfört för verksamheterna. Nämnden har påtalat att den 

försämrade trenden på indikatorerna ekologiska och närproducerade livsmedel 

kan relateras till den samordnade varudistributionen, eftersom kostnaden 

indirekt lagts på verksamheterna genom avtalskonstruktionen med 

leverantörerna. 

Nämnden föreslår att upplägget med finansiering av samordnad varu-

distribution förändras, eftersom den nuvarande modellen slår på 

verksamheterna i form av prisökningar. Dessutom behöver förutsättningarna 

för verksamheternas varumottagning förbättras, eftersom den samordnade 

varudistributionen lett till försämrad arbetsmiljö för skolrestaurangerna och 

ökat matsvinn på grund av nuvarande leveransupplägg. 

Nämnden ser fram emot Kommunfullmäktiges vidare hantering i frågan.  
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Beslutsunderlag 

1. Rapport, Samordnad varudistribution 

2. Missiv, Samordnad varudistribution                                

Samverkan 

FSG 2022-05-11 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen 

 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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