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§ 64 Dnr VAN 2022-000421.1.3.1 

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av 
samordnad varudistribution  

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att tillstyrka Stadsrevisionens rapport om 
samordnad varudistribution. 

Sammanfattning av ärendet 

Stadsrevisionen har granskat samordnad varudistribution i Borås Stad. 
Stadsrevisionen kan med utgångspunkt i beslutsunderlaget inför 
Kommunfullmäktiges beslut och de övriga målsättningar som finns inom 
området konstatera att Kommunfullmäktige hade höga ambitioner med 
införseln av samordnad varudistribution i Borås Stad. Granskningen visar att 
merparten av dessa ambitioner inte har förverkligats. 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. 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.  

Vård- och äldrenämnden anser att rapporten är rättvisande och belyser de 
aspekter som nämnden har diskuterat sedan införandet. De områden som 
Vård- och äldrenämnden tidigare lyft upp är försämrad arbetsmiljö, 
kostnadsutveckling samt matsvinn.  

Vård- och äldrenämnden 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.   

Vård- och äldrenämnden instämmer i rapportens resultat och tillstyrker 
Revisionsrapport om samordnad varudistribution.      
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Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport: Samordnad varudistribution 
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Yttrande över revisionsrapport om granskning av 

samordnad varudistribution  

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att tillstyrka Stadsrevisionens rapport om 

samordnad varudistribution.        

Sammanfattning 

Stadsrevisionen har granskat samordnad varudistribution i Borås Stad. 

Stadsrevisionen kan med utgångspunkt i beslutsunderlaget inför 

Kommunfullmäktiges beslut och de övriga målsättningar som finns inom 

området konstatera att Kommunfullmäktige hade höga ambitioner med 

införseln av samordnad varudistribution i Borås Stad. Granskningen visar att 

merparten av dessa ambitioner inte har förverkligats. 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. 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.  

Vård- och äldrenämnden anser att rapporten är rättvisande och belyser de 

aspekter som nämnden har diskuterat sedan införandet. De områden som 

Vård- och äldrenämnden tidigare lyft upp är försämrad arbetsmiljö, 

kostnadsutveckling samt matsvinn.  

Vård- och äldrenämnden 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.   
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Vård- och äldrenämnden instämmer i rapportens resultat och tillstyrker 

Revisionsrapport om samordnad varudistribution.      

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 kan med 

utgångspunkt i beslutsunderlaget inför Kommunfullmäktiges beslut och de 

övriga målsättningar som finns inom området konstatera att 

Kommunfullmäktige hade höga ambitioner med införseln av samordnad 

varudistribution i Borås Stad. 

Granskningen visar att merparten av dessa ambitioner inte har förverkligats. I 

flera fall har utvecklingen istället gått i motsatt riktning. Den samordnade 

varudistributionen av livsmedel har bland annat 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 bland annat 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. 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.  

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till resultat och rekommendationer i bilagd 

rapport.  

Stadsrevisionen emotser svar från Kommunstyrelsen och berörda nämnder, 

som redogör för åtgärder med anledning av rapportens resultat.  

Vård- och äldrenämnden anser att rapporten är rättvisande och belyser de 

aspekter som nämnden har diskuterat sedan införandet. De områden som 

Vård- och äldrenämnden tidigare lyft upp är försämrad arbetsmiljö, 

kostnadsutveckling samt matsvinn. Vård- och äldrenämnden har sedan 

införandet av den samordnade distributionscentralen haft frågan levande, bland 

annat genom återkommande analys i månadsuppföljningen.  

Vård- och äldrenämnden 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 
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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.   

Vård- och äldrenämnden instämmer i rapportens resultat och tillstyrker 

Revisionsrapport om samordnad varudistribution.   

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport: Samordnad varudistribution                                

Samverkan 

Informeras vid FSG 2022-05-11 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen 

2. Verksamhetschef kost och vaktmästeri för kännedom 

 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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