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Motion om distributionscentral för varor till kommunens 
tillagningskök 

INLEDNING 
Carola Gunnarsson (C) och Christer Eriksson (C) inkom den31mars med rubricerad 
motion. Motionärerna föreslår att Sala i samarbete medEnköpings och Heby kom
muner låter utreda möjligheten att starta en gemensam distributionscentral för va
ror till sina respektive tillagningskök samt möjlig lokalisering för denna. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/203/1, svar på motion 
Bilaga KS 2014/203/2, yttrande från ekonomikontoret/upphandlaren 
Bilaga KS 2014/203/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 211 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att bifalla motionen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen. 

Utdrag: 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

19 (36) 
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SALAl<lJMMUN 
Kommur.slyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -10- l ~ 

Svar på motion om distributionscentral för varor till kommunens 
tillagningskök 

Carola Gunnarsson (C) och Christer Eriksson (C) inkom den31mars med rubricerad 
motion. Motionärerna föreslår att Sala i samarbete medEnköpings och H e by 
kommuner låter utreda möjligheten att starta en gemensam distributionscentral för 
varor till sina respektive tillagningskök samt möjlig lokalisering för denna. 

Motionärerna skriver att i uppdraget bör det även ingå att belysa 
lokaliseringsfrågan. Under senare år har kommuner själva eller i samverkan med 
andra startat distributionscentraler för varor till sina tillagningskök för att på ett 
effektivt och miljövänligt sätt få kontroll över varuflödet. 

Motiven för en distributionscentral är bland annat bättre och närmare kontakt med 
lokala leverantörer, lättare att stimulera nya lokala leverantörer att starta, bättre 
konkurrensmöjligheter för närodlade och närproducerade varor. Det skulle även bli 
lättare att köpa in varor från enskilda producenter utan att behöva gå omvägen via 
grossister och därmed minskad miljöpåverkan. 

Upphandlarfunktionen vid ekonomikontoret har yttrat sig över motionen. 

Frågan om en gemensam distributionscentral är komplex och en utredning bör 
innefatta en förutsättningslös genomlysning av hur de distributionscentraler som 
redan är i drift fungerar. Några formella upphandlingshinder finns inte för att starta 
en gemensam distributionscentral. 

Samordnad varudistribution innebär att ansvar för distributionen överförs från de 
enskilda varuleverantörerna till en externt upphandlad transportör /leverantör. 
Centralen skulle minska klimatpåverkan och miljöbelastningen och ge ökad 
trafiksäkerhet med färre transporter till skolor och förskolor. Distributionscentralen 
skulle också ge större möjlighet för lokala leverantörer att lämna anbud till 
kommunerna. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sa!a 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 

Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 71 00 
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DELSVAR PÅ MOTION 

Delsvar på motion ang Distributionscentral för varor till 
kommunens tillagningskök 

l 

Upphandlarna har blivit ombedda att- utifrån vårt perspektiv- tillföra underlag till 
ett svar på rubricerad motion. 

jag lägger således inte några aspekter på motionärernas förhoppningar och 
antaganden utifrån sina egna värderingar och önskningar som ligger till grund för 
motionen utan tar endast fasta på förslaget att utreda en start av en gemensam 
distributionscentral för kommunerna ifråga. 

Beträffande den tidigare motionen att ta fram nya regler för upphandling i Sala 
kommun behandlas heller inte i dessa synpunkter då de nya reglerna svårligen kan 
tas fram innan det nya EU -direktivet är infört i de olika medlemsländernas, i det här 
fallet Sveriges, lagar senast våren 2016. Vilken lagändring som eventuellt blir följden 
är svår att sia om. 

Frågan om gemensamma distributionscentraler är komplex och en utredning bör 
innefatta en förutsättningslös genomlysning av hur de distributionscentraler som 
redan är drift fungerar. Några formella upphandlingshinder för att starta gemensam 
distributionscentral kan jag dock inte se. 

Med vänliga hälsningar 

Per Eriksson 
Upphandlare 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per Eriksson 
Upphandlare 

per .eriksson@ sala .se 
Direkt: 0224-74 72 04 
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CENTERPARTIET 

Kommunfullmäktige i Sala kommun 

Motion ang Distributionscentral för varor till kommunens 
tillagningskök 

Under senare år har flera kommuner själva eller i samverkan med andra startat 

distributionscentraler för varor till sina tillagningskök för att på ett effektivt och 

miljövänligt sätt få kontroll över varuflödet. 

Motiven för en distributionscentral är bland andra 

-Bättre och närmare kontakt med lokala leverantörer 

- Lokala leverantörer får kortare transportvägar för sina varor 

-lättare att stimulera nya lokala leverantörer att starta 

- Bättre konkurrensmöjligheter för närodlade och närproducerade varor 

f 

- lättare att köpa in varor från enskilda producenter utan att behöva gå omvägen över 

grossister 

- Flera lokala jobb kan skapas 

- Minskad miljöpåverkan genom att transporterna minskar 

-Säkrare trafikmiljö vid skolor och boenden 

Vi föreslår att Sala kommun tillsammans med Enköpings och Heby kommuner utreder 

möjligheten att starta en gemensam distributionscentral för varor till sina tillagningskök. 

l uppdraget bör även ingå att belysa lokaliseringsfrågan. Detta förslag ligger väl i linje 

med Centerpartiets tidigare inlämnade motion om att ta fram nya regler för 

upphandlingen i Sala kommun så att kvalitet, arbetsvillkor och omsorg om miljön blir 

vägledande. 

Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att kommunfullmäktige beslutar 

att i samarbete med En köpings och Heby kommuner låta utreda möjligheten att starta 

en gemensam distributionscentral för varor till sina respektive tillagningskök samt möjlig 

lokalisering för denna. 
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Christer Eriksson ( C) 


