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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Roger Fredriksson (M), Ordförande 
Kenneth Michaelsson (C), 1:e vice ordförande 
Malin Norfall (S), 2:e vice ordförande 
Tommy Andersson (S) 
Peter Bowin (V) 
Roger Gardell (FP) 
Nicolas Westrup (SD) 

  

Övriga närvarande  

Tjänstemän Magnus Widén §§ 326-327 
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§ 326 Dnr 2014-000603 011 

Information samordnad varudistribution 

Sammanfattning  

Kommuner gör varje år mängder av inköp som transporteras från leverantör 

till den kommunala verksamheten. Leverantörens fordon bidrar till 

luftföroreningar och det bör ligga i kommunens intresse att dessa transporter 

sker så effektivt och miljövänligt som möjligt. En förstudie har gjorts av 

Energikontor sydost för samlastning av kommunalt gods i Blekinge län och 

Bromölla kommun. Eftersom införande av samordnad varudistribution ger 

fördelar inte bara miljömässigt utan ökad trafiksäkerhet, ökad konkurrens 

och förbättrad arbetsmiljö bör kommunen besluta att man skall införa 

samordnad varudistribution. Nästa steg i processen blir att se om kommunen 

skall ha en egen distributionscentral eller om det finns möjlighet till 

alternativ med gemensam med kringliggande kommuner såsom förstudiens 

två andra alternativ har visat. (kluster).     

Bedömning 

Kommuner gör varje år mängder av inköp som transporteras från leverantör 

till den kommunala verksamheten. Leverantörens fordon bidrar till 

luftföroreningar och det bör ligga i kommunens intresse att dessa transporter 

sker så effektivt och miljövänligt som möjligt. Genom att ta kontroll över 

delar av transportflödet och samlasta sina leveranser via en 

distributionscentral har kommuner en stor möjlighet att minska antalet körda 

kilometrar och sina utsläpp. Dessutom kan en samordnad varudistribution 

leda till ökad trafiksäkerhet, ökad konkurrens och förbättrad arbetsmiljö. En 

förstudie har gjorts av Energikontor sydost för samlastning av kommunalt 

gods i Blekinge län och Bromölla kommun. Till grund för studiens analys 

har en loggning genomförts hos de kommunala enheterna och resultatet visar 

att en samordnad varudistribution bidrar rejält till minskning av utsläppen. 

Studien visar på för- samt nackdelar med att varje kommun har en 

distributionscentral, länet och Bromölla kommun har en gemensam 

distributionscentral samt om länet och Bromölla kommun har två 

distributionscentraler. Eftersom införande av samordnad varudistribution ger 

fördelar inte bara miljömässigt utan ökad trafiksäkerhet, ökad konkurrens 

och förbättrad arbetsmiljö bör kommunen besluta att man skall införa 

samordnad varudistribution. Nästa steg i processen blir att se om kommunen 

skall ha en egen distributionscentral eller om det finns möjlighet till 

alternativ med gemensam med kringliggande kommuner såsom förstudiens 

två andra alternativ har visat. (kluster).      
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

besluta att man skall införa samordnad varudistribution i kommunen.     

Kommunstyrelsens beslut 2015-02-03 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

 ett fortsatt arbete ska bedrivas mot en samordnad varudistribution 

och e handel i kommunen, med inriktning mot att ha en gemensam 

distributionscentral i länet 

 förslag till länsgemensam varudistribution lämnas till 

budgetberedningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-06-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

 ge kommunförvaltningsledningen i uppdrag att till kommunstyrelsen 

återkomma med förslag till genomförandeplan med inriktning att 

skapa en samordnad varudistribution för alla Ronneby kommuns 

verksamhetsområden inkluderat införande av e-handel och 

upphandlingsuppföljningar      

Kommunstyrelsen beslut 2015-06-15 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

 ge kommunförvaltningsledningen i uppdrag att till kommunstyrelsen 

återkomma med förslag till genomförandeplan med inriktning att 

skapa en samordnad varudistribution för alla Ronneby kommuns 

verksamhetsområden inkluderat införande av e-handel och 

upphandlingsuppföljningar      

 redovisning till kommunstyrelsen sker senast oktober 2015  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth 

Michaelsson (C) samt Roger Gardell (FP). 
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Yrkanden 

Ledamot Kenneth Michaelsson (C) yrkar uppdra kommundirektören att till 

kommunstyrelsen återkomma med en tidplan för när redovisning av ärendet 

kan ske.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra kommundirektören att till 

kommunstyrelsen återkomma med en tidplan för när redovisning av ärendet 

kan ske.      

 

Denna paragraf justeras omedelbart. 

________________ 

Exp: Magnus Widén  
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§ 327 Dnr 2013-000162 730 

LOV, lagen om valfrihet, Fastställande av 
ersättningsmodell och ersättningsnivåer för 
valfrihetsystem inom hemtjänst i Ronneby kommun 

Sammanfattning  

Underlaget för beslut om LOV återremitteras för vidare hantering. 

Enligt kommunallagen från 1 januari 2015 ska det av kommunfullmäktige 

för varje mandatperiod antas ett program med mål och riktlinjer för 

verksamheter som utförs av privata utförare. Detta är då ingen enskild 

uppgift för Äldreförvaltningen.  

I övrigt kvarhåller Äldrenämnden den tidigare utredningen och 

kostnadsbilden.     

Äldrenämnden beslut 2015-08-19 

Äldrenämnden beslutar att ställa sig bakom svaret på återremissen och 

skicka den för beslut i Kommunfullmäktige.     

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy 

Andersson (S), Malin Norfall (S) samt Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutet från 

äldrenämnden.   

Ledamot Tommy Andersson (S) yrkar, med instämmande av Malin Norfall 

(S), att: 

 Ärendet återremitteras då underlaget är bristfälligt 

 Beslutsunderlaget kompletteras med tydliga och uppföljningsbara 

program och riktlinjer för, i detta fall, aktuella kommunala 

angelägenheter som utförs av privata utförare 

 Ronneby kommuns kostnadsbild skall utgöra utgångsläge för 

ersättningarna (budget/internbudget) 

 Frågorna underställs kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.    
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Propositionsordning 1  

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på huruvida ärendet 

ska avgöras idag eller inte och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutar att ärendet ska avgöras idag.   

Votering begärs. Kommunstyrelsens arbetsutskott antar följande 

beslutsgång: 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag 

Nej – röst för att ärendet inte ska avgöras idag.    

Omröstningsresultat 1  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska behandlas idag med 

4 ja-röster mot 3 nej-röster. 

Ledamöter/tjänstgörande 

ersättare 

Parti Ja-

röst 

Nej-

röst 

Avstår från 

att rösta 

Roger Fredriksson  M X   

Kenneth Michaelsson C X    

Roger Gardell FP X   

Malin Norfall S  X  

Tommy Andersson 

Peter Bowin 

S 

V 

 X 

X 

 

Nicolas Westrup SD X   

    

Propositionsordning 2 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och 

finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen förslå 

kommunfullmäktige att besluta i enlighet med äldrenämndens beslut:  

 att ställa sig bakom svaret på återremissen  

 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. 

Denna paragraf justeras omedelbart. 

______________ 

 

 

 


