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Avveckla distributionscentralen 
 

Borås Kommunfullmäktige beslutade 2017 att införa en samordnad varudistribution i Borås Stad, 
som varit i drift sedan 2019-05-02.  

För att finansiera distributionscentralen erhåller Koncerninköp en provision från leverantörerna, 
vilket beräknas utifrån en procentsats av det totala levererade varuvärdet. För 
livsmedelsleveranserna betalar leverantörerna 9 procent i provision. Under det första avtalsåret har 
provisionen uppgått till 7,8 miljoner kronor.  

Parallellt med införandet av en distributionscentral upphandlades ett nytt avtal gällande livsmedel, 
där livsmedelspriserna steg med 18 procent. Efter avräkning av indexhöjningen är prisökningen cirka 
11 procent. Dock vill förespråkare peka på att klimatpåverkan och en omprioriterad upphandling mot 
ekologiska produkter har påverkat prishöjningen extraordinärt, varvid varför närmast samtliga 
nämnder redovisar underskott i sin budget inom livsmedelskostnader. 

Sverigedemokraterna utesluter inte att en prisökning skett genom att man valt att prioritera 
rabatterade priser på ekologiska produkter, produkter som generellt innebär ett kraftigt 
kostnadspåslag jämfört med ’vanliga’ produkter. I genomsnitt pekar vissa studier på en 66 procent 
kostnadspåslag i genomsnitt för den ekologiska produkten jämfört med det konventionellt odlade 
alternativet. Ett annat exempel är ekologisk mjölk, som har ett kostnadspåslag om 27 procent. Dock 
har den rabatt man valt att fokusera på, det vill säga ekologiska produkter, medfört att rabatter 
utgått på konventionella produkter. Prisskillnaden i slutändan blir därmed mindre, dock kvarstår det 
faktum att ekologiska produkter är dyrare. 

Vid jämförelser av livsmedelspriser mellan Borås och övriga Sjuhäradskommuner framkommer dock 
extraordinära skillnader, som inte kan förklaras med varma somrar (torka) eller andra externa 
faktorer.  

Vad som därmed kan konstateras är att det råder en förhöjd prisbild för Borås Stad, vid jämförelser 
av liknande produkter med andra kommuner. Det finns skäl att misstänka att det finns ett ytterligare 
kostnadspåslag i livsmedelspriserna för kommunen, som leverantör påfört för att bekosta den 
provision som distributionscentralen erhåller. Vid samtal med vissa av dessa leverantörer 
framkommer det att den minskade kostnaden för leverantörernas distributionskostnader inte uppgår 
till den provision som distributionscentralen ställer. Vilket i sin tur leder till att leverantörerna höjer 
priserna för att kostnadskompensera, för i slutändan låta avtalen bli kostnadsneutrala för dem. 

Ett annat argument som lyfts kring distributionscentralen är miljöaspekten, det vill säga att färre 
tunga transporter krävs för distribution av livsmedel. Även här har flertalet uppgifter bekräftat att 
den historiska distributionen kvarstått, då leverantörerna har andra kunder att leverera till. 
Miljöaspekten kan därmed, i bästa fall, anses vara måttlig positiv. 
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Borås Stads verksamheter, däribland utbildning och omsorg, har inte kostnadskompenserats för de 
fördyrningar som distributionscentralen medfört. Detta har inneburit att verksamheterna varit 
tvungna att omfördela resurser från övrig verksamhet för att få en ekonomi i balans. Projektet med 
en distributionscentral har därigenom direkt påverkat den kvalité som Borås Stad kan erbjuda, det 
vill säga försämrad utbildning och omsorg. Detta är inte ett alternativ som Sverigedemokraterna kan 
ställa sig bakom. 

 

Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige besluta, 

 

Att avveckla Borås Stads distributionscentral. 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd   Ledamot, Kommunfullmäktige 


	Avveckla distributionscentralen

