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Förord
Inom Hörby kommun har det under en tid funnits tankar på samordnad
varudistribution. Skälen till dessa funderingar är åtskilliga;
Samordnad varudistribution är ett sätt att få kontroll över kommunens inköp och
upphandlade godstransporter vilket innebär direkta miljövinster i antal
fordonskilometer som kan omräknas till minskade CO2-utsläpp.
Samordnad varudistribution ökar konkurrensen och underlättar för lokala
livsmedelsproducenter att lämna anbud, eftersom transporten utgör det största
(handels)hindret för att delta i kommunens upphandlingar.
Samordnad varudistribution innebär ökad effektivitet och ett resurstillskott (sparad
tid) för kommunens enheter (framförallt i köken) då antalet leveransmottagningar
kraftigt reduceras samt blir tidsmässigt förutsebara.
Rapporten har tagits fram i ett projekt våren 2018, i regi av Länsstyrelsen Skåne med
Hanna Savola som projektansvariga från Länsstyrelsens sida. Projektet finansierades
med medel från Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Tillväxtverket.
Hörby kommun deltog med 6 projektdeltagare, Josefine Persson - Inköpssamordnare,
Susanne Meijer - Kommunalråd, Stefan Borg – Andre vice kommunalrådsordförande,
Ida Linnè - Miljöstrateg, Mattias Nyqvist – Administrativ chef barn- och
utbildningsförvaltningen, Ingrid Haraldsson – Verksamhetsutvecklare vård och
omsorg.

Hörby den 18 september 2018

Josefine Persson
Projektledare
Hörby kommun
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1 Utmaningen
1.1 Fri leverans eller samordnad varudistribution
Inom Hörby kommun sker dagligen upphandlade transporter av livsmedel, kontorsoch förbrukningsmaterial, sjukvårdsmaterial, kemtekniska varor, lek- och läromedel,
direkt från varuleverantörer (avsändare) till kommunens enheter (mottagare).
Kommunens upphandling och inköp av varor sker med affärsmodellen ”fri leverans”,
där transporten ingår som ett dolt påslag av varans pris.
Kommunens enheter beställer från varuleverantörer via telefon eller mail eller i vissa
fall varuleverantörens webbutik. Gemensamt är att inköp från leverantör sker helt
utan samordning eller styrning av transporterna från kommunens sida. Varje
leverantör sköter enskilt sin egen distribution vilket innebär att en skola eller ett
äldreboende kan få flera leveranser under en dag och utan att transportören i förväg
anger ankomsttid för leveransen. Sambandet visas schematiskt i Figur 1.

Figur 1 Kommunens inköp av varor med fri leverans.
Källa; Moen (2013)

För att åstadkomma en förändring behöver varan och transporten skiljas åt i två
separata upphandlingar, samtidigt som krav ställs på samlastning av olika varuägares
gods, vilket benämns med ett gemensamt begrepp för samordnad varudistribution.
För att hantera samlastningen krävs en distributionscentral (DC) dit samtliga varor
levereras och rangeras enligt ”cross-docking” principen, det vill säga att omlastning av
varor sker inom 24 timmar utan lagerhållning.
Den stora skillnaden vid samordnad varudistribution jämfört med fri leverans är att
ansvar för terminalhantering och transporter till mottagande enheter överförs från
varuleverantören till kommunen. I huvudsak upphandlas DC, fordon och logistik
externt från ett transportföretag men i några enstaka fall har kommunen drivit DC
och fordon i egen regi eller ansvarat för logistiken. Efter samlastning sker distribution
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från DC till mottagare i gemensamma fordon enligt en transportinstruktion som
regleras i avtal, vilket visas i Figur 2.

Figur 2 Kommunens inköp av varor med samordnad varudistribution.
Källa; Moen, (2013:11)

1.2 Kommunens uppdrag
I likhet med andra kommuner har Hörby kommun varit medveten om samordnad
varudistribution för inköp av varor inom ramen för Lagen om offentlig upphandling
(LOU). 2016 initierade Länsstyrelsen Skåne ett kartläggningsprojekt av samtliga
kommuners inställning och status avseende samordnad varudistribution. Resultatet
visade på stort intresse men visade också på behov av kompetensutveckling i
kommunerna.
Under våren 2018 genomfördes ett större projekt med Hörby kommun som
deltagare. Länsstyrelsen Skåne ställde krav på kommunerna att cirka 5 deltagare
närvarade vid fyra heldagars workshops, samt att utarbeta en rapport som ett
beslutsunderlag. Rapportens huvudsyfte är en kostnads-nyttoanalys för att införa
samordnad varudistribution och med en översyn av inköpsprocessen alt. införa ehandel i parallella projekt. Projektet syftade till att effektivisera Hörby kommuns
varuinköp, minska miljöbelastningen och främja kommunens näringslivsutveckling.
Samtidigt finns en ambition att utveckla det lokala näringslivet. Hörby kommun med
en stor jordbrukssektor och livsmedelsproduktion har ett näringspolitiskt mål att
upphandla lokalt producerade livsmedel inom ramen för lagen om offentlig
upphandling (LOU).
Hörby kommun arbetar tillsammans med Höörs och Eslövs kommuner i Mittskåne
Utveckling (Leader). Målsättningen är att stärka och utveckla livsmedelsbranschen på
ett innovativt sätt och på så sätt skapa tillväxt på landsbygden. I förstudien Matlandet
MittSkåne undersöks om det finns underlag för att öka försäljning av lokalproducerad
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mat inom handel och service i MittSkåne. Producenter och återförsäljare inventeras i
ett inledande skede med målet att kartlägga aktörer i MittSkåne som är intresserade
av lokal försäljning och lokal produktion. Parallellt med detta finns en ambition i
Hörby kommun att generellt stärka det lokala näringslivet.
Det är viktigt att poängtera att samordnad varudistribution utgör en del av
inköpsprocessen i en kommun och utgör i huvudsak en upphandlingsfråga, med skola
och omsorg som de stora varuägarna genom betydande livsmedelsinköp. Däremot
effekten av samordnad varudistribution utgör till stor del en miljöfråga med minskad
miljöbelastning och en näringspolitisk fråga för att öka andel lokala livsmedelsproducenter som anbudsgivare i kommunens upphandlingar.

1.3 Problembild
En implementering av samordnad varudistribution utgår från inköpsprocessen och
med kommunen som varuägare.
Problembilden behöver klarläggas eftersom det i många fall finns ”både-och” i
förväntningar, såsom att ”både” öka konkurrensen genom fler lokala livsmedelsleverantörer som anbudsgivare i kommunens upphandlingar ”och” samtidigt uppnå
minskad miljöbelastning för godstransporter. Det blir till en ekvation som inte går
ihop eftersom godstransporterna ökar i samma utsträckning som nya leverantörer
handlas upp, såvida inte affärsmodellen ändras till samordnad varudistribution.
Rapporten syftar till att ge underlag för politiskt beslut vilket innebär ett antal
valmöjligheter i olika frågor, såsom vem som skall ansvara för transportplanering och
logistik, val som rör förändringar i inköpsprocessen, är att införa e-handel ett
alternativ, val som rör upphandlingsformer eller behövs det ett klustersamarbete för
att få kostnadstäckning. Att inte göra ett aktivt val i en fråga innebär ändå i slutändan
ett val, eftersom det påverkar senare val vid implementering och anpassning av
affärsmodellen samordnad varudistribution till kommunens förvaltningsstruktur.
Denna rapport syftar till att ge underlag för politiska beslut kring samordnad
varudistribution. Det finns en rad frågor att ta ställning till, såsom:


vem som ska ansvara för transportplanering och logistik, kommunen själv
eller en extern aktör,



förändringar i inköpsprocessen i kombination med införande av e-handel,



val av upphandlingsformer samt



behov av klustersamarbete med andra kommuner för att få kostnadstäckning.
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2 Samordnad varudistribution
2.1 Hur ser det ut i Skåne
Länsstyrelsen Skånes kartläggning våren 2016 av Skånekommunernas inställning och
status avseende samordnad varudistribution, var en totalundersökning av samtliga 33
kommuner (Levin, et al., 2016). Frågebatteriet utformades så att svaren kunde
analyseras utifrån kommunernas förhållningssätt till samordnad varudistribution, från
ytterligheterna att frågan inte diskuterats alls till det att affärsmodellen redan
implementerats. Samtliga kommuner i Skåne kände till samordnad varudistribution,
det vill säga samordnad varudistribution som ett alternativ till befintlig affärsmodell
med fri leverans var inte ett nytt begrepp i någon kommun.

Diagram 1 Kommuner i olika steg mot samordnad varudistribution
Källa; Levin et al. (2016).

Nivån på intresset och hur man arbetade med frågan skiftade dock stort mellan
kommunerna. Studien visar att Skånekommunerna befann sig i olika steg mot
samordnad varudistribution. Fem kommuner hade infört samordnad varudistribution,
Kristianstad och Ängelholm med egna transportflöden, medan Ystad, Simrishamn och
Tomelilla ingår i ett klustersamarbete med gemensam DC och distribution.
Av resterande hade två kommuner hade tagit beslut om ett införande men inte
påbörjat en implementering och i fem fall fanns ett beslut att utreda frågan. I flera av
dessa kommuner pågick ett utredningsarbete under våren 2016. I resterande 21
kommuner hade frågan varit uppe till diskussion i 14 kommuner, medan 7 kommuner
angav att frågan inte varit aktuell för tillfället.
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2.2 Drivkrafter för samordnad varudistribution
Samordnad varudistribution som affärsmodell är främst en organisatorisk förändring i
en kommun, där en kommun eller flera kommuner i klustersamarbete tar över ansvar
och kontroll över de egna varutransporterna.
I Länsstyrelsen Skånes enkätundersökning våren 2016 ställdes frågan om drivkrafter
att införa samordnad varudistribution, där fyra drivkrafter definieras som primära
faktorer för införande;
(1) minskade koldioxidutsläpp för att uppnå kommunens miljömål.
(2) ökad konkurrens med ökad andel lokalt producerade livsmedel.
(3) ökad service i den egna försörjningskedjan.
(4) ökad trafiksäkerhet samt i större kommuner minskad trängsel i trafiken.
Ungefär hälften av kommunerna angav flera drivkrafter. Syftet med frågan var dock
inte att kartlägga den enskilda kommunens val utan att relatera drivkrafter till
affärsmodellen samordnad varudistribution och till en kostnads-nyttoanalys där både
företagsekonomiska och samhällsekonomiska vinster tas med.

Diagram 2 Skånekommuners drivkrafter för att införa samordnad varudistribution.
Källa; Levin et al. (2016).

Som framgår av diagram 2 var de mest valda alternativen minskad miljöbelastning
kopplat till kommunens miljömål med minskade koldioxidutsläpp, följt av ökad
konkurrens kopplat till ambitionen att öka andelen lokala livsmedelsproducenter.
Dessa två svarsalternativ utgjorde tillsammans 72 procent av lämnade svar.
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2.3 Affärsmodeller för samordnad varudistribution
En förändring av affärsmodell till samordnad varudistribution är enkel att ta till sig
som en transportteknisk lösning, men genomförandet är mycket komplext med ett
omfattande förändringsarbete med nya arbetssätt och ny informationsteknologi som
skall tas i bruk.
Gemensam nämnare utgör att kommunen gjort bedömningen att miljövinster och
effektiviseringspotential uppväger extra kostnad för distributionen, förändrade
arbetsrutiner i den egna organisationen och i förändrade affärsrelationer med
leverantörer, med en betydande risk att ”friktion” uppstår i samtliga fall.
Det finns tre nivåer av en affärsmodell för kommunal samordnad varudistribution.
 Första nivån utgör en transportteknisk förändring med varuleveranser via en
distributionscentral (DC), men där transportören sköter logistiken.
 Andra nivån är integration av e-handel och en integration mellan samordnad
varudistribution och inköpsprocessen.
 Tredje nivån innebär att kommunen tar över logistiken från transportören och utför
planeringen med egen personal utifrån kommunens egna behov.
Borlängemodellen (Nivå 1)
Samordnad varudistribution i kommunal regi är inget nytt koncept, utan som
transportteknisk (organisatorisk) innovation infördes den första gången 1999 som
”Borlängemodellen”, ett klustersamarbete med fyra kommuner i södra Dalarna.
Innovationen innebär att kommunen frångår den tidigare affärs-modellen med fri
leverans och transporttjänsten handlas upp som tredjepartslogistik.
I Borlängemodellen upphandlas även transportplaneringen där transportföretaget
påtar sig ansvar för kontakt med mottagande enheter och externa varuleverantörer,
vilket innebär att kommunen friskriver sig ansvar för logistiken och därmed insyn. I
undantagsfall har en kommun etablerat en DC med egen personal. Frågan som kan
ställas är om personalresurser och anläggningstillgångar utnyttjas fullt ut, eftersom
samdistributionen utgör det enda uppdraget.
Växjömodellen (Nivå 2)
Växjö kommun var först ut med en integration av samordnad varudistribution och
elektronisk handel. Implementeringen av samdistribution och e-handel genomfördes
parallellt 2010 och bidrog till att offentlig upphandling kom att betraktas som
strategiska frågor inom kommunen.
Samordnad varudistribution och elektronisk handel möjliggör en segmenterad
upphandling, att lokala livsmedelsleverantörer kan lämna anbud på en enskild vara
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eller delar av en varugrupp, för en viss tid under året eller för ett avgränsat
geografiskt område (exempelvis ett rektorsområde).
Upphandlingen segmenteras (delas upp) vilket i praktiken är omöjligt utan ett digitalt
inköpsstöd, samtidigt som samordnad varudistributionen öppnar upp konkurrensen
genom att ta bort krav på transporter som utgör det största handelshindret för lokala
livsmedelsproducenter deltar i kommunala upphandlingar.
I 2010-års livsmedelsupphandling fick Växjö kommun in 17 anbud varav 13 var från
leverantörer från närområdet (en radie av 15 mil från Växjö) och där samtliga 17
tilldelades kontrakt. Att jämföra med två leverantörer (grossist + mejeri) i föregående
upphandling med fri leverans. Det skulle inneburit att med befintlig affärsmodell med
fri leverans skulle miljöbelastningen ha ökat från 2 till 17 fordonsleveranser per vecka
till varje enhet (15 fler fordon och 15 gånger längre körsträcka). Lösningen med
samordnad varudistribution innebar istället 1 fordon med 17 leverantörers varor.
Ystad-Österlenmodellen (Nivå 3)
Till skillnad från Borlängemodellen där kommunen friskriver sig ansvar för logistik och
transportplanering, upprättar kommunen i Ystad-Österlenmodellen intern logistikkompetens med ruttoptimering som verktyg där transportplanering utförs av egen
utbildad personal.
Den stora skillnaden mot övriga affärsmodeller utgör möjlighet till uppföljning och
kontroll, där betalningen i Borlängemodellen sker per stopp, medan i YstadÖsterlenmodellen registreras tid och körda kilometer med fordonsövervakning, som
sedan utgör betalningsgrund för ”omvänd fakturering”.
Till följd av att transportföretagen ansetts sitta inne med logistikkompetens och
planeringsexpertis, så har transportbranschens gängse affärsmodell inte ifrågasatts
vid implementering av Borlängemodellen. Konkret innebär det att kommunen som
varuägare egentligen aldrig insett betydelsen av insyn och kontroll över transporten,
utan kommunen friskriver sig makten över den egna varuförsörjningskedjan.

2.4 Drivkrafter i kommunen
För Hörby kommun har minskad klimatpåverkan varit den tydligaste drivkraften för
att gå in i förstudien om samordnad varudistribution. Men även drivkrafter som att
främja det lokala näringslivet, möjliggöra fler arbetstillfällen och ökad ekonomisk
vinning är intressanta aspekter.
Även trafiksäkerheten samt arbetsmiljön på framförallt förskolor och skolor är viktiga
skäl för att genomföra arbetet.

9

3 Transportupphandling
3.1 Det svenska transportsystemet och miljöfrågan
Godstransporter utgör kanske den största utmaningen för kommuner i samhällsutvecklingsfrågor, där transportbranschen är traditionstyngd, konservativ och med en
föråldrad affärsmodell som bygger på manuella rutiner.
För att sätta frågan i perspektiv kännetecknas transportbranschen av låg datamognad
jämfört med andra näringslivssektorer, såsom finanssektorns övergång till digitala
transaktioner på Internet framför manuell hantering av pengar på bankkontor eller
handelns streckkoder som följer en vara från tillverkning till butikens kassaregister.
Samtidigt från kommunens sida har godstransporter ansetts vara svåra att handlägga
och har därför utgjort ett eftersatt område i förhållande till annan teknisk service
såsom VA- eller stadsbyggnadsfrågor. Det har saknats specifik kunskap inom (interna)
verksamheter vid myndighetsutövning och trafikplanering, såväl som hantering av
(externa) upphandlingsfrågor för de egna varutransporterna.
Ett problem som inte tillräckligt uppmärksammats utgör ett ensidigt fokus på teknisk
utveckling, där fordonsindustrin och transportbranschen prioriteterat ökad motoreffekt och miljövänligare bränsle, medan beteende- och systemförändringar lyst med
sin frånvaro. Sambandet åskådliggörs tydligt med ett exempel från nätverket
Klimatneutrala godstransporter på väg (KNEG).

Figur 3 Hur transporteffektiviteten ökar i Sverige
Källa; Ahlbäck (2012)
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Beräkningar av ackumulerad transporteffektivisering genom olika åtgärder utförda av
KNEG-företagen under 2011, visar att förbättrad motorprestanda utgjorde hela 54
procent av minskade utsläpp, grönare drivmedel uppgick till 38 procent medan
systemförändringar som nya affärsmodeller endast stod för 6 procent (Ahlbäck 2012).
KNEG-företagens sammanställning visar att investeringsbenägenheten för
organisatoriska innovationer och systemutveckling inom transportsektorn varit
anmärkningsvärt låg.

3. 2 Dataunderlag och metod för transportupphandling
Centralt vid implementering av samordnad varudistribution är att en logistikfunktion
behöver upprättas. Den fråga som kan ställas och ett val som kommun gör, vilket
ansvar har kommunen (eller skall ta) som transportköpare för logistikfunktionen, när
ansvaret övergår till att bli en (avtals-) stadgad skyldighet.
Alternativ;
1. Transportplaneringen utförs av transportören (manuellt) och inte av kommunen
som varuägare. Transportören får därmed varuägaren (kommunen) som kund istället
för som innan, varuleverantören.
2. Ruttoptimering ”in-house” innebär att alla transporter från en DC planeras av
kommunen utifrån egna behov (leveransfrekvens och tidsfönster för resp. enhet), inte
utifrån transportörers/varuleverantörers verksamhetsbehov.

3.3 Val av affärsmodell för transportupphandling
Det är svårt att i ett tidigt skede ta ställning till val av affärsmodell för
transportupphandling. Frågan uppfattas fortfarande som alltför omogen för Hörby
kommun att ta ställning till. Klart är att det finns många vinster med att sköta
ruttplaneringen själv men att det kräver kompetens och resurser som i nuläget inte
finns inom kommunens organisation.

3.4 Inventering av leveransadresser
En inventering av antal kök som tar emot livsmedelsleveranser har utförts. En
uppdelning görs mellan tillagningskök och mottagningskök inkl. caféer, fritidsgårdar,
muséer etc. Det som undantas är kaffeleveranser. Den tredje kategorin utgör övriga
varor med kontorsmaterial, kemteknik, förbrukningsmaterial, sjukvårdsmaterial och
kaffeleveranser.

11

Leveransadresser mottagningskök
Enhet

Leveransadress

Förvaltning

1

De la Gardie skolan

Västerstad 1796

BUN/SBF

2

Regnbågens förskola

Janne Nilssons väg

BUN/SBF

3

Ängens förskola

Ystadvägen 45

BUN/SBF

4

Junibackens förskola

Ystadvägen 45

BUN/SBF

5

Västanvindens förskola

Västerstad 1796

BUN/SBF

6

Östanvindens förskola

Östraby 9134

BUN/SBF

Leveransadresser tillagningskök och caféer

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Enhet
Aptiten
Älvdalsskolan
Möllagården
Killhults skola
Georgshillsskolan
Frostaskolan
Långaröds skola
Lokets förskola
Trollbäckens förskola
Skogsglänstans förskola
Skattkistans förskola

Leveransadress
Råbyvägen 41
Vallmogatn 9
Östraby 9102
Svensköp
Ystadvägen 45
Komministergatan 4
Långaröd
Bangatan 7
Tvärgatan 34
Ardennervägen 9
Tvärgatan 2b
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Förvaltning
SOC/SBF
BUN/SBF
SOC/SBF
BUN/SBF
BUN/SBF
BUN/SBF
BUN/SBF
BUN/SBF
BUN/SBF
BUN/SBF
BUN/SBF

Leveransadresser övriga varor

1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Enhet
Biblioteket
Museum
De la Gardie skolan
Frostaskolan
Älvdalsskolan
Östraby skola
Hörbyhallen
Vårdcentralen
CMU
Källhaga
Killhults skola
Kommunhus
Regnbågens fsk
Aktivitetshuset
Skattkistans fsk
Skogsgläntans fsk
Trollbäcken
Lågehallen
Hagadal
Räddningstjänsten
Långaröds skola
Lärcentra
Gatukontoret
Loket förskola
Lundegården boende

Leveransadress
Vallgatan 7
Vallgatan 5
Västerstad 1977
Komministergatan 4
Vallmogatan 9
Östraby 9133
Ystadsvägen 45
Råbygatan 41
Slagtoftavägen 1
Byggmästargatan 14
Killhult 6209
Ringsjövägen 4
Janne Nilssonsväg 1
Ågatan 2 A
Ågatan 2 B
Ardennerv.9,Ludvigsborg
Tvärgatan 34
Byggmästargatan 4
Osbyholm,Hagadalsv. 8
Kraftgatan 3
Långaröd 8967
Torggatan 15
Tvärgatan 2c
Bangatan 7
Kvarngatan 26

Förvaltning
KFU/SBF
KFU/SBF
BUN/SBF
BUN/SBF
BUN/SBF
BUN/SBF
BUN/SBF
SOC/SBF
SOC/SBF
SOC/SBF
BUN/SBF
KS/BUN/KFU/SOC/SBF
BUN/SBF
BUN/KFU/SBF
BUN/SBF
BUN/SBF
BUN/SBF
KFU/SBF
SOC/SBF
SBF
BUN/SBF
BUN/SBF
SBF
BUN/SBF
SOC/SBF

27

CMU

Slagtoftavägen 11

SOC/SBF

28

Sjukgymnastik

Storgatan

SOC/SBF

Tabell 1 Mottagningskök och leveransadresser i Hörby kommun
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4 Inköpsprocessen
4.1 Upphandling, beställningar och uppföljning
Samordnad varudistribution kan inte ses som en isolerad företeelse utan måste sättas
i relation till en förändrad inköps- och upphandlingsprocess och åtgärder som ökar
effektiviteten i hela varuförsörjningskedjan.
Det är faktorer som i sig inte påverkar en ekonomisk kalkyl för införande av
samordnad varudistribution, men tillsammans leder det till att uppfylla politiska mål
som minskad miljöbelastning, ökad konkurrens (närproducerat) och ett socialt
hållbarhetsperspektiv med avseende på arbetsmiljöfaktorer i framförallt köken.
För att inom ramen för LOU möjliggöra att lokala livsmedelsleverantörer deltar vid
upphandling måste först det största handelshindret undanröjas. Det sker genom
varuleveranser till en DC, istället som vid dagens situation med fri leverans, att varje
enskild leverantör levererar var för sig till samtliga mottagande enheter.
Att öka konkurrensen är inget som sker med automatik. Det krävs betydande insatser
med ökade krav på den som upphandlar varor. Nedan ges några exempel på de
förändringar som behöver göras och som kräver ett tillskott av personella resurser vid
livsmedelsupphandlingar;
Avtalsrotation genom korta upphandlingsperioder på ett eller högst två år är
nödvändigt för att påverka prisbilden. Det är endast vid konkurrensutsättning som
priserna sjunker och priserna behöver sjunka med cirka 10 procent, för att
kompensera för kostnaden av DC, fordon och logistik. Det krävs utökade personella
resurser (upphandlare) som enbart ägnar sig åt upphandling och informationsspridning till lokala livsmedelsproducenter.
Att dela upp (segmentera) upphandlingen i mindre varukorgar och för nyckelprodukter att upphandling kan ske per position, möjliggör för lokala producenter att
lämna anbud. Segmentering kan också ske geografiskt, att anbud lämnas på mindre
geografiska områden i kommunen, ex. till ett rektorsområde. Det går även att dela
upp upphandlingen med säsongsleveranser av grönsaker, såsom primörer under
sommarhalvåret och rotfrukter under vinterhalvåret.

4.2 E-handel i praktiken
Införande av E-handelssystemet kräver ett resurstillskott av personal för utbildning av
användare, där framgångsrika kommuner utbildar och certifierar inköpare. Om endast
certifierade inköpare får göra beställningar, minskar antal beställningar utanför
ramavtal och ramavtalssortimentet, vilket sparar skattemedel. Att poängtera, dessa
personella resurser blir direkt självbärande genom bättre kontroll och uppföljning.
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Det krävs även ett resurstillskott för kontroll av leverantörspriser där leverantörer
ändrar i prislistor genom att produkter faller bort och nya kommer till. Att poängtera,
en kontrollfunktion innebär resurser med tillgång till leverantörsreskontra och
prislistor och belastar en central enhet, medan besparingen genom kontroll och
uppföljning i huvudsak sker ute i verksamheten.
Ett val av betydelse, skall samtliga produkter visas i leverantörens produktkatalog i
Pricat (den digitala prislistan där beställningar görs) eller endast de produkter som
ingår i upphandlat ramavtalssortiment.
Genom e-handel kommer inköp mot ramavtalsleverantörer och mot inköp av endast
upphandlat sortiment (s k ramavtals-sortiments-trohet) att successivt öka för att
slutligen närma sig 100% för valda områden.
För att mäta utfallet av besparingar i absoluta tal (kronor) bör en jämförelse
genomföras mellan två helår – helåret före och helåret efter införande.

4.3 Dagens inköpsprocess och e-handel
En förutsättning för samordnad varudistribution är att införa e-handel. E-handeln
möjliggör hanteringen av det ökade antalet mindre leverantörer och skapar
förutsättningar för uppföljning och kontroll. Införandet av e-handel bör genomföras
som ett första steg för att sedan koppla på samordnad varudistribution. Genom ehandel ökar också inköpen från ramavtalsleverantörer och inköp av endast
upphandlat sortiment.
Det pågår en diskussion om att införa e-handel under 2019.
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5 Livsmedel
5.1 Ekologiska eller lokalproducerade livsmedel
En undersökning våren 2016 från analysföretaget Nielsen visar att 55 procent av
svenskarna föredrar att köpa lokalproducerade livsmedel för att man då stödjer lokala
företag. Detsamma gäller ekologiskt producerad mat, en dansk studie visar att 8 av 10
tillfrågade danskar föredrar att offentliga myndigheter upphandlar ekologiska råvaror.
Det finns dock ett direkt motsatsförhållande mellan ekologiska livsmedel och lokalt
producerade livsmedel, eller ”närproducerat”. Tillgången på svenska ekologiska
livsmedel når inte ens tvåsiffriga procenttal, vilket innebär om kommunen sätter
målet att 70 procent skall vara ekologiska livsmedel, blir det importerade livsmedel.
Både ekologiska livsmedel och lokalproducerade livsmedel är generellt dyrare jämfört
med de importerade livsmedel som grossistföretagen marknadsfört med låga priser
som säljargument. Skall ekologiskt eller närproducerat ersätta importen, krävs en
förändrad inköpspolicy och måltidsplanering där ex. råvaror ersätter halvfabrikat.

5.2 Kostchefens roll
Ett syfte med en förändrad inköpsprocess är att kvalitetssäkra att kommunen serverar
näringsriktiga och goda måltider till barn och äldre. Detta benämns som ”sensorisk”,
kunskapen för att skapa goda, näringsriktiga och säkra måltider, där finansieringen
med skattemedel sker inom ramen för LOU.
Men det behövs också en samordning med kommunens livsmedelsupphandlingar,
vilket involverar verksamheten och framförallt kostansvariga inom skola och
äldreomsorgen. Det innebär i sin tur att kostansvariga får ett stort ansvar där
upphandling, inköpstyrning, uppföljning och matsedeln integreras.

Figur 4 Inköpstrappan
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Kostchefen ansvarar för att upphandlat varusortiment speglar matsedeln, att köken
genom inköpsstyrning beställer endast från ramavtalssortimentet och att ramavtalssortimentet följs upp kontinuerligt, vilket åskådliggörs i Figur 4, Inköpstrappan.
Annars hamnar inköpsansvarig i köket i dilemmat att behöva handla ”på stan” eller
utanför ramavtal hos upphandlad leverantör. Inköpsstyrningen syftar till att alla
beställningar (100 %) skall ske via ramavtal av ramavtalssortiment, d v s inga
tilläggsbeställningar via telefon eller inköp med betalkort ”på stan”.

5.3 Andel ekologiska resp. närproducerade livsmedel
Hörby kommun köper i dagsläget in mer ekologiska livsmedel än närproducerade.

5.4 Sammanställning inköpsinformation
Under verksamhetsåret 2017 köpte Hörby kommun livsmedel för 11,3 Mkr. I denna
summa inkluderas även livsmedelköp hos icke-avtalade leverantörer såsom ICA,
COOP mm.
Fyra av de upphandlade leverantörerna (Martin & Servera AB, Skånemejerier
Storhushåll AB, Grönsakshallen AB och LAK Strömbeck) är huvudsakligen leverantörer
av livsmedel till skola, förskola, äldreboenden och andra kök. Övriga två upphandlade
leverantörer (Selecta AB, Waterlogic Sverige AB och Pelican Rouge) levererar framför
allt kaffe, läsk och vatten till personalrum, kiosker och liknande.
Under samma period (verksamhetsåret 2017) köpte kommunen övriga varor
(kemteknik, kontors-, förbruknings-, sjukvårdsmaterial, lek- och läromedel) för 4,7
Mkr.

Leverantör

Livsmedelsslag

Inköpssumma

Martin & Servera Aktiebolag

Livsmedel utom mejeriprodukter
(undantaget vissa enheter), färskt kött,
färsk fisk, färskt matbröd, ekologiska ägg,
potatis, färsk frukt och färska grönsaker,
matkasse och

7 930 530 kr

Frukt, grönsaker, potatis,
ekologiska ägg
Mejeriprodukter

1 868 550 kr

kosttillägg/nutritionsprodukter.

Grönsakshallen AB
Skånemejerier Storhushåll AB
Leif Arne Krister Strömbäck
Summa

Kött och chark

1 319 280 kr
755 100 kr
11 333 460 kr

Tabell 2 Sammanställning av livsmedelsinköp per leverantör. Tabellen visar vilka
livsmeddelsslag som köptes in från respektive leverantör till Hörby kommun 2017 samt belopp
och andel av total inköpssumma per leverantör.

17

Varukategori

Kronor/år totalt

Livsmedel

11 333 460

Kemteknik
Förbrukningsmaterial (ingår I
kemteknik och kontorsmaterial)

795 000

Kontorsmaterial

435 800

Sjukvårdsmaterial inkl.
inkontinensskydd
Lek- och skolmaterial

1 161 500
1 825 200

Summa

15 550 960

Tabell 3 Sammanställning av inköp per varukategori. Tabellen visar köp per varukategori samt
totalt belopp för varje varukategori.

Varukategori

Avtalstid

Livsmedel
Martin & Servera Aktiebolag
Grönsakshallen AB

2017-02-01 - 2019-01-31
Ekologiska ägg och potatis
2016-04-04 - 2018-10-31
Frukt och grönsaker
2017-02-01 - 2018-10-31
2016-11-01 - 2018-10-31
2017-04-01 - 2019-03-30

Skånemejerier Storhushåll AB
Leif Arne Krister Strömbeck
Kemteknik
Procurator
Kontorsmaterial
Staples
Atea

2015-11-09 - 2018-10-22
2016-11-01 - 2018-10-31
2015-05-26 - 2019-05-25

Sjukvårdsmaterial inkl. inkontinensskydd
Mediq Sverige AB
Lek- och skolmaterial
Staples
Läromedia
Lekolar
Rantzows sport AB

2016-09-22 - 2019-09-21
2017-07-01 - 2019-06-30
2015-04-01 - 2018-03-31
2015-07-01 - 2018-12-31
2016-09-09 - 2019-09-08

Tabell 4 Sammanställning av varukategorier och avtalsperioder för respektive leverantör.
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6 Kostnads – nyttoanalys
6.1 Definition av parametrar
Det är mycket svårt att få fram en ekonomisk kalkyl i absoluta tal för en besparing i
kronor med relevans i en kommunal resultaträkning vid bokslut. Det beror på att
resultatet inte bara räknas i företagsekonomiska termer utan också som
samhällsekonomisk nytta. En i sammanhanget fri tolkning av skillnaden i
beräkningsgrund, företagsekonomiska besparingar syns i ett bokslut,
samhällsekonomiska nyttor ger effekter som kvalitetshöjande åtgärder som minskad
miljöbelastning, ökad andel lokala livsmedelsleverantörer, resurstillskott i tid i kök och
på ekonomiavdelningen.
• Samordnad varudistribution innebär direkta miljövinster genom minskat antal
fordonskilometer eller mängden koldioxid, men också i ökad trafiksäkerhet med färre
tunga fordon på vägar och vid skolor. Trafikverket har föreslagit att utsläpp av
koldioxidekvivalenter minst ska värderas till ett politiskt skuggpris som motsvarar
drivmedelsskatten på koldioxid, för 2017 ett pris på 1,14 kr/kg.
• Det finns inom kommuner, speciellt i jordbruksregionen Skåne, en näringspolitisk
målsättning att öka konkurrensen och därmed ökad andel lokala producenter av
livsmedel att delta i kommunala upphandlingar. Samordnad varudistribution tar bort
krav på en transporttjänst, det största hindret för lokala livsmedelsproducenter att
delta i kommunala upphandlingar. Kommunen som kund hjälper små leverantörer att
växa och skala upp sin verksamhet. Hur värdesätts detta i monetära termer?
• Samordnad varudistribution innebär sparad, eller snarare ett resurstillskott av tid i
skolkök och inom äldreomsorgen. Färre och schemalagda leveranser ger bättre
arbetsmiljö och resurstillskott i tid som kan användas för att minska matsvinnet,
minska andelen halvfabrikat och öka andelen råvaror, samt öka kvaliteten på de
måltider som produceras. Ju fler leverantörer av livsmedel, desto mer tid sparas,
relativt sett.
• Upphandlingar och betalningsrutiner samordnas genom att införa samordnad
varudistribution tillsammans med e-handel i en digital inköpsprocess. Genom
uppföljning och kontroll av beställningar och inköpsbeteende, med nyckeltal över
ramavtals(sortiments)trohet och personal som ger support till beställare, skapas en
affärsmodell som i slutänden ger stora kostnadsbesparingar av skattemedel. En digital
inköpsprocess sparar tid från beställning, attest till fakturahantering, tid som blir till
ett resurstillskott i verksamheten.
Att räkna in samhällsekonomiska nyttor i ett företagsekonomiskt perspektiv är inte
möjligt inom det privata näringslivet, eftersom ett företag är vinstdrivande och
verksam på en konkurrensutsatt marknad. Det åligger däremot kommunen att
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indirekt prissätta samhällsekonomiska nyttor och avgöra vad som ligger inom det
kommunala uppdraget. Men för att en förändring skall vara företagsekonomiskt
försvarbar, behöver samhällsekonomiska vinster sättas i relation till miljömål och mål
för social hållbarhet inom den egna verksamheten. Det offentliga behöver gå i
bräschen för innovationstänkande, inte minst för att leva som man lär och statuera
det goda exemplet.
Som alltid vid förändringar behöver det göras en investering som kostar initialt för att
i senare skeden ge företagsekonomiska besparingar och samhällsekonomiska nyttor.
En kostnads-nyttoanalys utgör en beräkning som visar på skillnaden mellan två
affärsmodeller, å ena sidan fri leverans och å andra sidan samordnad varudistribution,
där samhällsekonomiska vinster relateras och adderas till en ekonomisk kalkyl,
samtidigt som förändrings-arbetet kräver investeringar främst på personalsidan vid
transportupphandling, förändrad varuupphandling, digitalisering av inköpsprocessen
och logistiksamordning.

6.2 Klustersamarbete
Enligt undersökningar genomförda av kommuner som infört samordnad
varudistribution inom ramen för KOSAVA-nätverket krävs ett underlag på minst
30 000 invånare för att samordnad varudistribution ska bli lönsam, men ett underlag
på minst 60 000 invånare är önskvärt. På de flesta håll samverkar därför kommuner i
kluster för att det sammantagna befolkningsunderlaget ska bli tillräckligt stort.
I ett klustersamarbete måste de deltagande kommunerna komma överens om en
fördelningsmodell som inkluderar bland annat ansvarsfördelning, kostnadsfördelning,
arbetsfördelning och debitering.
Av de 40 kommuner som under 2018 arbetar med samordnad varudistribution ingår
27 i någon form av klustersamarbete. Ett sådant är Ystad-Tomelilla-Simrishamn som
tillsammans har ett invånarunderlag på knappt 63 000 personer. Höör och Hörby har
tillsammans strax över 32 000 invånare men tillsammans med Eslöv blir det
gemensamma antalet kommuninvånare drygt 65 000 personer.

6.3 Beräkning av kostnader och besparingar i nyttor
I kapitel 5.4 redovisas det samlade varuvärdet för inköp till de egna verksamheterna
avseende livsmedel, kontor, papper, kemteknik och sjukvårdsartiklar inom Hörby
kommun. Livsmedel utgör merparten och står för 11,3 Mkr (2017). Detta är i linje
med övriga kommuner i Sverige.
Totalt uppgick kommunens inköp av varor till 15,5 Mkr (2017), varav övriga varor
(kemteknik, kontorsmaterial, förbrukningsmaterial, sjukvårdsmaterial, lek- och
läromedel) stod för 4,7 Mkr. Enligt undersökningar genomförda av kommuner som
ingår i nätverket KOSAVA (Kommunal samordnad varudistribution, www.kosava.se),
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ingår i den totala inköpssumman ett dolt påslag för transport- och logistikkostnader
på cirka 9 procent vid s.k. fri leverans. Detta antagande stöds av Naturvårdsverkets
beräkning att transport- och logistikkostnad utgör mellan 8 till 12 procent av
varuvärdet (Swahn, 2006). I Hörby kommuns fall motsvarar detta omkring 1,4 Mkr av
varuvärdet.
Leverantörers samlade logistik- och transportkostnader får ställas i relation till den
alternativa kostnaden för samordnad varudistribution, med upphandling och drift av
distributionscentral, fordon och logistiksystem, antingen att logistiken handlas upp av
transportföretaget eller att kommunen utför den i egen regi. Grunden i en kalkyl för
samordnad varudistribution är att varupriset sjunker med (minst) samma summa som
kostnaden för upphandling av distributionscentral och fordon. Den alternativa
kostnaden blir ett nollsummespel, där kommunens vinst utgörs av samhälleliga nyttor
med minskad miljöbelastning, ökad andel lokalproducerade livsmedel, resurstillskott i
form av tid i köken och besparingar genom ökad kontroll och uppföljning av inköp.
Kostnader implementering
Nedan följer en sammanställning av kostnaderna under de två första åren då
samordnad varudistribution införs i en kommun. Denna genomgång visar att
samordnad varudistribution belastar Hörby kommun med kostnader för
distributionscentral, fordon och logistiksystem. Siffror inom parantes (1-15) anger rad
i kostnads-nyttomatrisen i tabell 6.
• Kostnader för transportapparat med upphandling av distributionscentral (rad 1,
tabell 6) och fordon bedöms till cirka 1,5 Mkr per år per fordon, där ett fordon under
en två-veckors period täcker behovet för cirka 30 000 invånare. Det innebär en
kostnad på 750 000 kr per år i ett klustersamarbete mellan Höör och Hörby
kommuner och samma summa om även Eslövs kommun väljer att ingå i klustret.
Även övriga kostnader (2-5) delas mellan kommunerna i ett klustersamarbete. I första
delen av tabell 6 (rad 1a-6a) redovisas de kostnader som uppkommer i ett
klustersamarbete mellan Höör och Hörby. Kostnaderna delas i detta fall lika mellan
kommunerna. I den andra delen av tabell 6 (rad 1b-6b) redovisas kostnaderna för ett
klustersamarbete mellan Höör, Hörby och Eslöv där Höörs och Hörby kommuner
vardera står för 25 procent av kostnaderna och Eslöv står för 50 procent.
Fördelningen baseras på befolkningsmängden i de berörda kommunerna.
• Om kommunerna väljer att sköta logistiken internt med egen personal utgår en
kostnad för programvaran på omkring 130 000 kr samt kostnad för
projektuppbyggnad på omkring 70 000 kr, totalt cirka 200 000 kr. Efter
implementering kan ett supportavtal upprättas mot en kostnad på cirka 40 000 kr per
år. I en klustersamverkan mellan Höör och Hörby landar kostnaderna för Hörby
kommun i så fall på 100 000 kr respektive 20 000 kr per år, (2a och 3a). I ett
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klustersamarbete där även Eslövs kommun ingår blir kostnaderna för Hörby kommun
istället 50 000 kr respektive 10 000 kr, (2b och 3b).
• Projektledarens huvuduppgift är att leda implementeringen med arbetsgrupper,
samt bistå vid transportupphandling. Kostnaden för projektledaren beräknas till
650 000 kr per år under uppbyggnadsfasen. I ett klustersamarbete mellan Höör och
Hörby blir kostnaden för Hörby kommuns del 325 000 kr (4a). I ett klustersamarbete
där även Eslöv ingår blir kostnaden för Hörby kommun 162 500 kr (4b).
Det finns stora möjligheter att erhålla extern finansiering för att implementera
samordnad varudistribution via exempelvis Leader (EU) eller Klimatklivet
(Naturvårdsverket). I kostnadsnyttoanalysen förutsätts att extern finansiering har
erhållits för projektledaren.
Kostnader driftsfasen
Nedan följer en sammanställning av kostnader i driftfasen, dvs. från år 3 och framåt.
• Projektledarens tjänst permanentas som logistiksamordnare till en kostnad av
650 000 kr per år. Logistiksamordnaren kan också användas inom andra delar av
förvaltningen, ex. upphandling av skolskjutsar, avfallshantering och internpost. I en
klustersamverkan mellan Höör och Hörby blir kostnaderna för Hörby kommun 325
000 kr per år. I ett klustersamarbete där även Eslövs kommun ingår blir kostnaderna
för Hörby kommun istället 162 500 kr.
• Vid livsmedelsupphandlingar med segmentering av förfrågningsunderlag och
avtalsrotation med korta upphandlingsperioder på 1-2 år, krävs en extra tjänst som
upphandlare till en kostnad av 650 000 kr per år. Denna tjänst kan delas mellan två
eller tre kommuner. Årskostnaden i ett klustersamarbete med Höör blir 325 000 kr
medan ett samarbete med Eslöv och Höör ger en kostnad på 162 500 kr per år.
Sedan en lång tid tillbaka gör Hörby kommun sina livsmedelsupphandlingar
tillsammans med en rad andra kommuner. Lunds kommun samordnar arbetet. För
att framgångsrikt kunna införa och arbeta med samordnad varudistribution ställs
stora krav på upphandlingsarbetet. Fokus måste ligga på korta upphandlingsperioder
och segmenterad upphandling, vilket kan gynna prisbilden, i annat fall kommer den
ekonomiska kalkylen inte att gå ihop.
Synen på och målsättningen för upphandlingarna måste stämma överens hos dem
som ingår i ett upphandlingssamarbete. Om målbilden spretar alltför mycket kommer
ingen att gynnas. Exempel på målsättningar som kan innebära intressekonflikter är
när en intressent å ena sidan vill ha en större andel lokalproducerat eller närodlat och
en annan intressent å andra sidan vill ha en stor andel ekologiskt producerade
livsmedel.
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Lunds kommun har i nuläget målsättningen att köpa in 100 procent ekologisk mat och
har inte som ambition att arbeta vidare med samordnad varudistribution för egen del.
Om Hörby kommun å sin sida vill satsa på samordnad varudistribution är det
nödvändigt att inleda upphandlingsarbete antingen på egen hand eller i samarbete
med kommuner med samma ambitioner.
Besparingar
Parametrar där samordnad varudistribution ger besparingar är svårare att definiera,
främst eftersom marknadskrafterna inom ramen för lagen om offentlig upphandling
(LOU) avgör utfallet. Baserat på erfarenheter från andra kommuner som infört
samordnad varudistribution och med utgångspunkt från inköpsvärdet på totalt 15,5
Mkr där livsmedel står för 11,3 Mkr och övriga varor för 4,7 Mkr kan följande
beräkningar göras.
Det sker en initial nettobesparing om cirka 3-4 procent av kommunens samlade
varuinköp. På sikt kan dock 9-10 procent nettobesparing uppnås för livsmedel, och
upp till 15-20 procent nettobesparing kan uppnås för övriga varor. Detta kan ske
genom användning av s.k. stafflad upphandling, en alternativ upphandlingsmetod
som utvecklats av Växjö kommun. Metoden innebär att anbudsgivare ges möjlighet
att lämna en rabatt på upp till 9 procent på livsmedel och 15 procent på övriga varor.
Rabatten är en kompensation för att kommunen, istället för leverantören, bekostar
delar av distributionen, såsom distributionscentral, fordon och logistikplanering.
Nyttor
Det är nödvändigt att skilja på en företagsekonomisk kalkyl med kostnader och
därmed besparingar som direkt påverkar en kommunal resultaträkning och en
samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl som är baserad på en kostnads-nyttoanalys. I en
kostnads-nyttoanalys ingår alla positiva och negativa resurs- och nyttoeffekter av
samordnad varudistribution, både direkta och indirekta. Tre samhällsekonomiska
nyttor har i detta fall kostnadsberäknats: frigjord tid i köken, minskad miljöbelastning
i form av koldioxidutsläpp, samt ökad andel lokala producenter som leverantörer till
kommunen.
• En svårbedömd nytta utgör det resurstillskott i form av tid till verksamheten som en
samordning av varuleveranser innebär. Det är också svårt att värdera hur detta
resurstillskott kan användas. Studier har visat att en mottagande enhet upplever fri
leverans som ett stressmoment ur flera perspektiv. Med ett stort antal inleveranser
utan fastställda tidpunkter för leverans störs övrig verksamhet och personalen kan
komma i tidsnöd då återkommande avbrott går ut över övriga sysslor.
Genom att samordna leveranserna minskar antalet mottagningstillfällen från i
genomsnitt fem till ett per mottagande enhet. Denna tid kan bidra till att öka
kvaliteten i köken. Observera att resurstillskottet sprids på samtliga enheter och att
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det är svårt att definiera vinsterna i företagsekonomiska termer, en uppskattning kan
dock göras till 250 kr per frigjord timme.
• När andelen lokala leverantörer ökar, vilket är en målsättning vid införandet av
samordnad varudistribution, mångdubblas även besparingen i tid i köken och övriga
mottagande enheter jämfört med en affärsmodell med fri leverans.
• Samordnad varudistribution innebär direkta miljövinster genom minskat antal körda
kilometer för leverans av kommunens varor och därmed minskade utsläpp av
koldioxid från kommunens transporter. Minskade transporter innebär även ökad
trafiksäkerhet med färre tunga fordon på vägar och vid kommunens verksamheter,
exempelvis vid skolor och förskolor.
Beräkningsmodellen för kostnader för utsläpp av koldioxid bygger på hur många
kilometer de fordon som används för leverans av varor i kommunerna kör. Antalet
kilometer kan sedan översättas till kronor genom att använda schabloner som
Trafikverket tagit fram. Trafikverkets schabloner baseras på en distributionslastbil (16
ton) Euroklass 5 (diesel) med ett genomsnittligt utsläpp av 1 100 gram koldioxid/km.
Utsläppen beräknas till en samhällsekonomisk kostnad av 1,14 kr/kg koldioxid, vilket
är ett direkt ”skuggpris” av koldioxidskatten (Trafikverket, 2016).
Kalkylmetoden är framtagen inom ramen för myndighetssamarbetet AKR
(Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyl- och analysmetoder inom
transportsektorn). En samstämmig bedömning är att AKR-skatten är för låg eftersom
den är politiskt satt, där en kostnad på upp till 3,50 kr/kg koldioxid är mer relevant när
hänsyn tas till medborgares försämrade hälsa, trafikolyckor, etc. (Trafikverket, 2016). I
kostnads-nyttokalkylen (tabell 7) används dock 1,14 kr/kg koldioxid.
I dagsläget får mottagande enheter i Hörby kommun i genomsnitt 64,5 inleveranser
av livsmedel per vecka under 50 veckor per år. Ett nyckeltal som används vid
beräkning för landsbygdskommuner inom ramen för KOSAVA-nätverket, är att varje
leverans genererar 7 km i körsträcka, vilket ger en total körsträcka på 22 575 km/år.
För ”övriga varor” omfattar motsvarande beräkning 50,4 inleveranser per vecka under
50 veckor per år, gånger 7 km per inleverans, vilket motsvarar 17 640 körda km/år.
Detta innebär att lastbilarna som levererar livsmedel och övriga varor i kommunen i
dagsläget kör totalt 40 215 fordonskilometer på ett år.
Om antalet livsmedelsleverantörer ökar enligt resonemanget som tidigare har förts,
ökar också antalet körda kilometer för leveranser om inte samordnad varudistribution
införs. Med andra ord finns det ett direkt motsatsförhållande mellan de två
drivkrafterna minskad miljöbelastning och ökad andel lokala livsmedelsproducenter
som endas kan lösas med samordnad varudistribution.
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När ytterligare en leverantör börjar leverera antas antalet leveranser öka med i
genomsnitt en per vecka och mottagare.

Samhällsekonomisk
kostnad för;

Livsmedel
Antal
leveranser/
år

Övriga
varor Antal
leveranser/
år

Antal
fordonskilometer
per år
totalt

kg CO2utsläpp
(1,1 kg per
km)

CO2-skatt,
kr/år
(1,14
kronor
per kg)

Nettobesparing
(samdistribution)
kr/år

Samdistribution

900

1 200

14 700

16 170

18 434

-

Nuläge

3 225

2 520

40 215

44 237

50 430

31 996

Nuläge + 4 lev.

5 225

2 520

54 215

59 637

67 986

49 552

Nuläge + 6 lev.

6 225

2 520

61 215

67 337

76 764

58 330

Nuläge + 8 lev.

7 225

2 520

68 215

75 037

85 542

67 108

Tabell 5 Samhällsekonomiska kostnader. Tabellen visar beräkningar av de samhällsekonomiska
kostnader som uppkommer vid transporter av varor.

Om antalet livsmedelsleverantörer ökar med fyra ökar antalet körda fordonskilometer
till totalt 54 215 km per år vilket ger en beräknad nettobesparing (nuläge + 4
leverantörer - samdistributionen) för koldioxidutsläpp på 49 552 kr per år, se tabell 5.
Om antalet livsmedelsleverantörer ökar med sex ökar antalet körda fordonskilometer
till totalt 61 215 km per år vilket ger en beräknad nettobesparing (nuläge + 4
leverantörer - samdistributionen) för koldioxidutsläpp på 58 330 kr per år, se tabell 5.
Om antalet livsmedelsleverantörer ökar med åtta ökar antalet körda
fordonskilometer till totalt 68 215 km per år vilket ger en beräknad nettobesparing
(nuläge + 4 leverantörer - samdistributionen) för koldioxidutsläpp på 67 108 kr per år,
se tabell 5.
Situation inom Hörby kommun har sammanställts i tabell 6 där ROI (Return On
Investment) i företagsekonomiska termer sker efter 2 år.
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Projekt år 1

Projekt år 2

Kostnader
1a

Distributionscentral och fordon delas mellan Höör och Hörby

2a

Logistikprogramvara + projektuppbyggnad delas Höör-Hörby

3a

Driftskostnad logistik delas Höör-Hörby

4a

Projektledare implementering (externt finansierad)

5a

Logistiksamordnare delas Höör-Hörby

6a

Upphandlare delas Höör- Hörby

100 000

650 000

650 000

Total
1b

Distributionscentral och fordon delas Höör-Eslöv-Hörby

2b

Logistikprogramvara + projektuppbyggnad delas Höör-EslövHörby

3b

Driftskostnad logistik delas Höör-Eslöv-Hörby

4b

Projektledare implementering (externt finansierad)

5b

Logistiksamordnare delas Höör-Eslöv –Hörby

6b

Upphandlare delas Höör-Eslöv-Hörby
Total

Årskostnad varuinköp
7

Livsmedel 11 333 470 Kr

8

Övriga varor 4 700 000 Kr
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50 000

650 000

650 000

Besparingar
9

Varupriset blir lägre livsmedel (9%)

10

Varupriset blir lägre övriga varor (15%)
Total
Företagsekonomiskt utfall Hörby-Höör
Företagsekonomiskt utfall Eslöv-Hörby-Höör

Nyttor
11

Resurstillskott mindre varuhantering enheter timmar = Kr

12

Minskad miljöbelastning med 1,14 Kr per kg/koldioxid

Samhällsekonomiskt utfall

13

Ny livsmedelsupphandling (avtalsrotation efter 2 år)

14

Nya priser slår igenom

15

Ökad konkurrens ökar andelen lokala producenter (SMF)

År 0

Tabell 6 Kostnads-nyttomatris för Hörby kommun. (Obs
att tabellen ska läsas tvärs över hela uppslaget.) De
första sex raderna (1a-6a) i den övre delen av tabellen
visar kostnader som uppkommer om Höör och Hörby
väljer att samarbeta i ett kommunkluster. Rad 1b-6b
visar kostnader om samarbetet inkluderar Höör, Hörby
och Eslövs kommuner.

7 Slutsats
En förutsättning för samordnad varudistribution är att införa e-handel. E-handeln
möjliggör hanteringen av det ökade antalet mindre leverantörer och skapar
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förutsättningar för uppföljning och kontroll. Införandet av e-handel bör genomföras
som ett första steg för att sedan koppla på samordnad varudistribution. Genom ehandel ökar också inköpen från ramavtalsleverantörer och inköp av endast
upphandlat sortiment.
Hörby kommun har 2018 omkring 15 000 invånare vilket är för lite för att kunna
införa samordnad varudistribution på egen hand.
Ett klustersamarbete krävs för att kostnads-nyttoanalysen av samordnad
varudistribution ska visa sig lönsam både ur ett företagsekonomiskt och
samhällsekonomiskt perspektiv. Det företagsekonomiska utfallet blir negativt om
enbart Höör och Hörby samarbetar. För att inte gå med företagsekonomisk förlust
krävs ett större underlag som kan uppnås genom ett samarbete med exempelvis
Eslövs kommun, detta framgår av kostnads- och nyttoanalysen i tabell 6.
Frågan om klustersamarbete blir således en viktig sak för kommunernas politiker att
hantera.
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