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Servicenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 44 Dnr SN 2022-000301.1.3.1 

Revisionsrapport - Granskning av samordnad 
varudistribution  

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden avstår från ett yttrande, men lämnar följande iakttagelser och 
synpunkter. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden har sedan centralen inrättades varit beställare och mottagare av 
främst livsmedel till nämndens restaurangverksamhet i Stadshuset och i 
Pantängen. Servicenämnden ser positivt på att vara delaktig och i samråd med 
berörda nämnder, genomföra en genomgripande översyn och omprövning av 
den samordnade varudistributionen i Borås Stad.  

Som ett flertal intervjuade i revisionsrapporten anger, så anser också 
Servicenämnden att dagens varudistribution inte fungerar på ett 
tillfredsställande sätt. Leveranser av i synnerhet ekologiska varor men även 
andra färska varor har vid upprepade tillfällen haft bristande kvalitet och delvis 
fått ersättas av andra alternativ. 

Nämnden ser positiva effekter av den samordnade varudistributionen i form av 
minskade leveranser till mottagningsplatserna, men upplever också stora 
problem med lagerhållning då allt för mycket livsmedel kommit vid samma 
tillfälle på grund av för få leveransdagar. 

Beslutsunderlag 
1. Granskning av samordnad varudistribution i Borås Stad 
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Revisionsrapport - Granskning av samordnad 
varudistribution  

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden avstår från ett yttrande, men lämnar följande iakttagelser och 
synpunkter. 

Ärendet i sin helhet 
Nämnden har sedan centralen inrättades varit beställare och mottagare av 
främst livsmedel till nämndens restaurangverksamhet i Stadshuset och i 
Pantängen. Servicenämnden ser positivt på att vara delaktig och i samråd med 
berörda nämnder, genomföra en genomgripande översyn och omprövning av 
den samordnade varudistributionen i Borås Stad.  
Som ett flertal intervjuade i revisionsrapporten anger, så anser också 
Servicenämnden att dagens varudistribution inte fungerar på ett 
tillfredsställande sätt. Leveranser av i synnerhet ekologiska varor men även 
andra färska varor har vid upprepade tillfällen haft bristande kvalitét och delvis 
fått ersättas av andra alternativ. 
Nämnden ser positiva effekter av den samordnade varudistributionen i form av 
minskade leveranser till mottagningsplatserna, men upplever också stora 
problem med lagerhållning då allt för mycket livsmedel kommit vid samma 
tillfälle på grund av för få leveransdagar. 
 

Beslutsunderlag 
1. Granskning av samordnad varudistribution i Borås Stad 
 

Beslutet expedieras till 
1. Stadsrevisionen 
 
 

Micael Svensson 
Ordförande 

Kenneth Lundqvist 
Förvaltningschef 
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