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§ 108
KS 436/16

Svar på motion (C) om samordnad varudistributionscentral i
Mölndals stad
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Motionen avstyrks.
Ärendet
Ingemar Johansson (C) föreslår i en motion daterad 15 november 2016 att Mölndals stad
utreder möjligheten att inrätta en samordnad varudistributionscentral.
Serviceförvaltningen anser att motionen ska avstyrkas då det inte är aktuellt att införa en
samordnad varudistribution för stadens livsmedelsinköp under avtalsperioden 2018-2022
gällande avtal "Avtalsområde GR kommuner avseende livsmedel grossist. UB40114233".
Samordnad varudistribution innebär att ansvaret för distributionen överförs från enskilda
varuleverantörer och grossister, framförallt gällande livsmedel, till stadens verksamhet.
Kundpackat och sorterat gods levereras till en distributionsterminal, där det kan förvaras
under en kortare period, för omlastning och vidare distribution till de olika enheterna med ett
gemensamt fordon. Observera att samdistribution inte omfattar lagerhållning eller
ompackning av varor. Genom att samordna leveranser kan antalet transporter inom staden
reduceras vilket kan vara en del i arbetat med att minska miljöpåverkan samt öka
trafiksäkerheten framförallt vid förskolor och skolor. En annan potentiell effekt kan vara
möjligheten för mindre leverantörer att lämna anbud direkt till staden då leverans på
enhetsnivå inte längre är ett SKALL-krav. Ett införande av samordnad varudistribution kräver
investeringar i infrastruktur som en för livsmedel godkänd distributionsterminal med kapacitet
att ta mot både kyl- och frysvaror samt en för ändamålet lämplig fordonsflotta eller externt
upphandlad speditör. I nuvarande livsmedelsavtal och upphandlingsunderlag är avtalspriserna
beräknade på gemensam och direkt distribution vilket betyder kostnader för leveranser inte
finns att tillgå. En utredning som tar i beaktning ovan aspekter kräver resurser, både
ekonomiska och personella. Kommunfullmäktige har beslutat att stadens ska ingå i den
centrala livsmedelsupphandlingen "Avtalsområde GR kommuner avseende livsmedel grossist.
UB40114233" med avtalsperiod 2018 till 2022 så en eventuell utredning bör genomföras
närmare utgång av sagda avtal, så ekonomiska konsekvenser som avtalspriser, kostnad för
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spedition såväl som investering och drift av en distributionscentral och miljöaspekter etc. kan
vara mer aktuella och utgöra ett för tidpunkten mer korrekt beslutsunderlag.
Serviceförvaltningen kommer dock nogsamt att följa utvecklingen av samordnad varudistribution under tiden.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Ärendets behandling
Kommmunfullmäktige har den 16 november 2016, § 185, remitterat motionen till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat motionen till serviceutskottet för beredning.
Serviceutskottet har behandlat ärendet den 24 maj 2017, § 8.
Förslag till beslut
Serviceutskottets förslag till kommunstyrelsen
Motionen avstyrks.
Ledamöternas förslag till beslut
Marcus Claesson (L) föreslår att motionen ska anses besvarad i och med serviceutskottets
yttrande.
Hans Bergfelt (M) föreslår att motionen ska avstyrkas.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot varandra och
finner att arbetsutskottets avstyrker motionen.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
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Motion till Mölndals kommunfullmäktige
Samordnad varudistribution

Kållered 2016 11 15

Vi diskuterar många gånger och länge hur trafiken påverkar vår närmiljö och hur
vi ska minska trafikens påverkan på vårt klimat. Vi har i kommunens miljömål
att minska utsläppen från framför allt den tunga trafiken.
Transportsektorn står i dag för en stor del av utsläppen i Mölndal
Trafiksäkerhet och våra barns trygghet är ett annat ämne som förekommer flitigt
i både tankar och diskussioner. Det talas om säkra cykel- och gångbanor samt
säkra skolvägar men sen då ? Tar det inte lite stopp här? Hur är det med barnens
säkerhet vid och på våra skolor där det förekommer ett antal tunga transporter.
Närproducerad mat är ytterligare ett aktuellt ämne då de flesta av oss ser det
som positivt att kunna inköpa och handla varor och livsmedel som vi vet var de
är producerade, vi vill också ha in fler lokalproducenter i vårt sortiment av i
första hand livsmedel.
Med denna inledning så ser vi ett antal fördelar med att kommunen inrättar en
Samordnad varudistribution. Vad är nu detta frågar sig en del.Samordnad
varudistribution innebär att leverantörer lämnar de av kommunen inköpta varor
på ett ställe där det lastas om på mindre och miljövänligare fordon som sedan
levererar ut varorna till sina slutstationer.
Förväntade nyttor med Samordnad varudistribution:
• Minskad miljöpåverkan genom ett kraftigt minskat antal transporter
• Minskade utsläpp då fordonen kan drivas på el eller biogas
• Möjlig bättre arbetsmiljö då personalen tar emot färre leveranser
• Bättre trafiksäkerhet kring kommunens lokaler
• En minskning av den tunga trafiken i kommunen
• Bättre förutsättningar för små, lokala producenter att kunna leverera sina
produkter då de levereras till ett ställe

Centerpartiet yrkar på att
• Mölndals kommun utreder möjligheten att inrätta en samordnad
varudistributionscentral .
För Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp
Ingemar Johansson
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Svar på motion (C) om samordnad varudistributionscentral i
Mölndals stad
Beslut
Serviceutskottets förslag till kommunstyrelsen
Motionen avstyrks.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet
Deltar inte i beslutet
Ingemar Johansson (C) deltar inte i beslutet.
.
Ärendet
Ingemar Johansson (C) föreslår i en motion daterad 15 november 2016 att Mölndals stad
utreder möjligheten att inrätta en samordnad varudistributionscentral.
Serviceförvaltningen anser att motionen ska avstyrkas då det inte är aktuellt att införa en
samordnad varudistribution för stadens livsmedelsinköp under avtalsperioden 2018-2022
gällande avtal ”Avtalsområde GR kommuner avseende livsmedel grossist. UB40114233”.
Samordnad varudistribution innebär att ansvaret för distributionen överförs från enskilda
varuleverantörerna och grossisterna, framförallt gällande livsmedel, till stadens verksamhet.
Kundpackat och sorterat gods levereras till en distributionsterminal, där det kan förvaras
under en kortare period, för omlastning och vidare distribution till de olika enheterna med ett
gemensamt fordon. Observera att samdistribution inte omfattar lagerhållning eller
ompackning av varor.
Genom att samordna leveranser kan antalet transporter inom staden reduceras vilket kan vara
en del i arbetat med att minska miljöpåverkan samt öka trafiksäkerheten framförallt vid
förskolor och skolor. En annan potentiell effekt kan vara möjligheten för mindre leverantörer
att lämna anbud direkt till staden då leverans på enhetsnivå inte längre är ett SKALL-krav.
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Ett införande av samordnad varudistribution kräver investeringar i infrastruktur som en för
livsmedel godkänd distributionsterminal med kapacitet att ta mot både kyl- och frysvaror
samt en för ändamålet lämplig fordonsflotta eller externt upphandlad speditör.
I nuvarande livsmedelsavtal och upphandlingsunderlag är avtalsprisenar beräknade på
gemensam och direkt distribution vilket betyder kostnader för leveranser inte finns att tillgå.
En utredning som tar i beaktning ovan aspekter kräver resurser, både ekonomiska och
personella.
Kommunfullmäktige har beslutat att stadens ska ingå i den centrala livsmedelsupphandlingen
”Avtalsområde GR kommuner avseende livsmedel grossist. UB40114233” med avtalsperiod
2018 till 2022 så en eventuell utredning bör genomföras närmare utgång av sagda avtal, så
ekonomiska konsekvenser som avtalspriser, kostnad för spedition såväl som investering och
drift av en distributionscentral och miljöaspekter etc. kan vara mer aktuella och utgöra ett för
tidpunkten mer korrekt beslutsunderlag. Serviceförvaltningen kommer dock nogsamt att följa
utvecklingen av samordnad varudistribution under tiden.
Ärendets behandling
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 19 maj 2017.
Förslag till beslut
Motionen avstyrks.
Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-05-19
1 (2)
Dnr KS 436/16
Serviceförvaltningen
Ior Berglund
Kommunstyrelsens serviceutskott

Svar på motion om samordnad varudistribution i Mölndals
stad
Förslag till beslut
Motionen avstyrks.
Ärendet
Ingemar Johansson (C) föreslår i en motion daterad 15 november 2016 att Mölndals stad
utreder möjligheten att inrätta en samordnad varudistributionscentral.
Serviceförvaltningen anser att motionen ska avstyrkas då det inte är aktuellt att införa en
samordnad varudistribution för stadens livsmedelsinköp under avtalsperioden 2018-2022
gällande avtal ”Avtalsområde GR kommuner avseende livsmedel grossist. UB40114233”.
Samordnad varudistribution innebär att ansvaret för distributionen överförs från enskilda
varuleverantörerna och grossisterna, framförallt gällande livsmedel, till stadens verksamhet.
Kundpackat och sorterat gods levereras till en distributionsterminal, där det kan förvaras
under en kortare period, för omlastning och vidare distribution till de olika enheterna med ett
gemensamt fordon. Observera att samdistribution inte omfattar lagerhållning eller
ompackning av varor.
Genom att samordna leveranser kan antalet transporter inom staden reduceras vilket kan vara
en del i arbetat med att minska miljöpåverkan samt öka trafiksäkerheten framförallt vid
förskolor och skolor. En annan potentiell effekt kan vara möjligheten för mindre leverantörer
att lämna anbud direkt till staden då leverans på enhetsnivå inte längre är ett SKALL-krav.
Ett införande av samordnad varudistribution kräver investeringar i infrastruktur som en för
livsmedel godkänd distributionsterminal med kapacitet att ta mot både kyl- och frysvaror
samt en för ändamålet lämplig fordonsflotta eller externt upphandlad speditör.
I nuvarande livsmedelsavtal och upphandlingsunderlag är avtalsprisenar beräknade på
gemensam och direkt distribution vilket betyder kostnader för leveranser inte finns att tillgå.
En utredning som tar i beaktning ovan aspekter kräver resurser, både ekonomiska och
personella.
Kommunfullmäktige har beslutat att stadens ska ingå i den centrala livsmedelsupphandlingen
”Avtalsområde GR kommuner avseende livsmedel grossist. UB40114233” med avtalsperiod
2018 till 2022 så en eventuell utredning bör genomföras närmare utgång av sagda avtal, så
ekonomiska konsekvenser som avtalspriser, kostnad för spedition såväl som investering och
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drift av en distributionscentral och miljöaspekter etc. kan vara mer aktuella och utgöra ett för
tidpunkten mer korrekt beslutsunderlag. Serviceförvaltningen kommer dock nogsamt att följa
utvecklingen av samordnad varudistribution under tiden.
Ekonomi
Inte aktuellt.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Ior Berglund
servicechef

