
Motion: Inför kommunalt samordnad varudistribution i Umeå!

Umeå kommun upphandlar årligen varor till den kommunala verksamheten för flera miljarder
kronor. När ett avtal sluts med en leverantör av varor till den kommunala verksamheten så ingår i
avtalet själva leveransen av varan hela vägen till slutdestinationen. Detta leder till tre viktiga
problem:

1. Det skapar en hel del transporter då varje enskild leverantör regelbundet levererar varor till
en eller flera kommunala verksamheter. Detta leder ti ll ökade utsläpp, buller och vägslitage
samt minskad trafiksäkerhet på grund av tätare trafik av tunga transporter.

2. Det gör det svårt för mindre lokala producenter att kunna delta i anbuden då man har svårt
att möta de leveranskrav som ställs.

3. Då antalet a nbudslämnare begränsas påverkar det konkurrensen negativt. Minskad
konkurrens påverkar kommunens möjlighet att få varor till bästa pris.

Det är av dessa skäl som flera kommuner i Sverige valt att införa kommunalt samordnad
varudistribution.

Effekterna har varit oerhört positiv a. Man lyckades gå ner från 26 000 leveranser per år till strax över
6 000, en minskning med c.a. tre fjärdedelar. En minskning av tunga transporter som har en direkt
påverkan på utsläpp, buller och vägslitage. Nu har man dessutom tag it nästa steg, de lastbilar som
kör ut leveranserna från lagercentralen till de kommunala verksamheterna går på biogas.

En lika positiv effekt har varit att allt fler mindre lokala producenter nu kan delta i upphandlingarna
och leverera deras varor till ko mmunen. Konkurrensen har ökat, vid varje anbudsförfarande får man
nu in fler anbud vilket pressar priserna och skapar ett bättre kvalitetsutbud .

Nationellt centrum för samordnad varudistribution arbetar sedan i juni 2018 på uppdrag från
Energimyndigheten med att ge stöd, support och utbildning till landets kommuner. Målsättningen är
att hjälpa så många kommuner som möjligt över hela landet att införa och utveckla samordnad
varudistribution. På deras hemsida - http://www.samordnadvarudistribution.com/ - kan man finna
god information om vad kommunalt samordnad varudistribution är, hur det fungerar, vilka fördelar
det medför samt vilka kommuner som har eller utreder kommunalt samordnad varudistribution.

Enkelt kan kommunalt samordnad varudistribution beskrivas som följande: Man styckar upp
upphandlingen i två delar. En som rör varor som man köper in, samt en som rör den samlade
leveransen av varor ut till våra kommunala verksamheter.

http://www.samordnadvarudistribution.com/


I följande bilder illustreras skillnaderna med eller utan kommunalt samordnad varudistribution: 

 

 

Då de samlade leveranserna ut till de kommunala verksamheterna är upphandlade så är det inte 

kommunerna som själv äger och driver en samlad lagercentral. Det har flera fördelar: 

1. Kommunen behöver inte själv gå in med en investering för att bygga en lagercentral. 

2. Företaget som sköter leveranserna kan även nyttja sin lagercentral för andra leveranser till 

andra kunder. Det blir ett mer effektivt nyttjande än utifall kommunen själv stod för en sådan 

central och utkörning av varor till sina kommunala verksamheter. 

Umeå har vid ett flertal tillfällen gjort utredningar om samordning av varudistribution av olika slag. 

Det har funnits ett svagt intresse men än har inget hänt. Det har även saknats en politisk insikt om 

vad kommunalt samordnad varudistribution är och vilka fördelar det medför. 

Vi är alldeles övertygade om att med kunskap om vad detta är så borde detta få en bred politisk 

uppbackning – för dess positiva effekter på miljö, det lokala näringslivet, samt kommunens ekonomi. 

Därför vill vi i Miljöpartiet Umeå att: 

- Umeå kommun inför kommunalt samordnad varudistribution i enlighet med den 

modell som finns i Österlenskommunerna Simrishamn, Tomelilla och Ystad.  
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