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§ 108 

Diarienr: KS-2019/00638 

Motion 15/2019: Inför kommunalt samordnad 

varudistribution i Umeå! Nils Seye Larsen, Mariam 

Salem, Elin Söderberg och Alice Nikmanesh (MP) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 15/2019: Inför kommunalt samordnad varudistribution 

i Umeå med motivering enligt nedan. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2019-08-26 yrkar Nils Seye Larsen 

(MP), Mariam Salem (MP), Elin Söderberg (MP) och Alice Nikmanesh (MP) 

att införa kommunalt samordnad varudistribution i Umeå i enlighet med 

den modell som finns i Österlens kommunerna Simrishamn, Tomelilla och 

Ystad. 

 

Som framgår av motionen är det många aspekter som ska belysas för att 

kunna skapa bra förutsättningar för samordnad varudistribution i Umeå 

kommun. Dels finns idag redan upprättade distributionskanaler av 

befintliga distributörer. Risk att detta påbyggs med ytterligare 

distributionskanaler är stor om inte redan befintliga kanaler samnyttjas. 

En gemensam varudistribution kommer också skapa lokalbehov för 

uppsamling av varor som skall samdistribueras ut i kommunen. Allt detta 

ska också ske inom de ekonomiska ramar som ställs.  

 

En förstudie från 2018 genomförd i Gävleborg visar i simuleringar, att 

antalet fordonskilometer minskar med 73 % för livsmedel och 76 % för 

övriga varor. Det finns liknande siffror på andra håll i landet. Samordnad 

varudistribution kan också öka konkurrensen genom att lokala 

livsmedelsproducenter kan lämna anbud, där kravet på en egen 

transportapparat vid fri leverans utgör det största hindret för mindre 

företag att delta i kommunala upphandlingar. En fördjupad analys av 
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detta bör göras för genomförbarhet där beaktning av miljömässig 

påverkan, ökad mängd lokala leverantörer och möjlighet till lägre 

kostnader. Umeå kommun behöver identifiera vilka drivkrafter som är 

viktigast och välja affärsmodell därefter. Ägare av projektet utses inom 

kommunen och då med inriktning mot miljö, logistik och transport. Det 

förväntade resultatet bör ge svar på genomförbarhet och förväntade 

effekter för Umeå kommun samt vilken viljeinriktning kommunen skall ha. 

Beslutsunderlag 

Motionen. 

Beredningsansvariga 

Urban Helmersson, upphandlingschef i Umeå kommun i dialog med 

verksamheterna. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (att 

avslå motionen). 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Nils Seye Larsen (MP) – bifall till motionen 

Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag 

(avslag) 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen 

beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Reservation 

Nils Seye Larsen (MP) till förmån för eget yrkande att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Nils Seye Larsen, Bore Sköld, Hans Lindberg, Patrik 
Brännberg och Mattias Larsson. 
 
Yrkanden 
Nils Seye Larsen (MP) och Patrik Brännberg (AP) – Bifall till motionen. 
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Bore Sköld (V), Hans Lindberg (S), Mattias Larsson (C) – Bifall till 
kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen. Ordförande 

finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens 

förslag att avslå motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna  
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