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Yttrande gällande motion om samlastningscentral
Ärendebeskrivning
Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i motion.
Att utsläpp från transporter är ett av våra största globala miljöproblem råder
väl inga tvivel om. Våra bilar blir renare och renare, men det räcker inte. Vi
måste minska antalet transporter och ställa högre miljökrav på fordonen.
I Borlänge, Gagnef, Säter och Smedjebacken har kommunerna drastiskt
förändrat sättet att transportera livsmedel till de kommunala enheterna.
Tidigare körde leverantörerna själva ut sina varor till varje enhet. Det alstrade
en kolossal mängd transporter och därmed mängder av avgaser och dessutom
en trafikosäker miljö för barn och andra på bland annat förskolor och skolor.
Nu köps transporter och livsmedel in var för sig. Leverantörerna kör sina
varor till en gemensam distributionscentral varifrån de forslas vidare med en
och samma distributör. Det har minskat antalet transporter till enheter som
förskolor och skolor markant. Varorna kan levereras på tider då det inte är så
mycket folk i rörelse på enheterna, vilket ger en större trafiksäkerhet. Man har
möjlighet att ställa miljökrav på distributören, vilket man inte kunde göra när
transporterna köptes i paket med livsmedlen.
Ökat antal lokala leverantörer
En ytterligare stor vinst med det nya sättet att upphandla livsmedel är ökad
konkurrens. Nu har de små lokala leverantörerna möjlighet att leverera varor.
Detta innebär även att andelen närodlade och ekologiska livsmedel har ökat.
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Krav på minskade koldioxidutsläpp
År 2004 gjordes en ny upphandling och där ställdes krav på minskade
koldioxidutsläpp på 5 % under avtalsperioden.
Motionären yrkar att
-

kommunfullmäktige ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att göra en
förstudie till en central för samordnad varudistribuering i Luleå och
återkomma till fullmäktige med förslag.

Socialförvaltningens yttrande
Yttrandet har behandlats av Ekonomikontoret, Socialnämnden, Barn- och
utbildningsnämnden och det har samordnats av Stadsbyggnadskontoret.
Handläggare från Inköp, Socialförvaltningen, Barn- och
utbildningsförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret har gemensamt tagit fram
förslaget till beslut.
Motionen yrkar på en förstudie till en central för samordnad varudistribution.
Det finns tidigare arbeten i samma fråga; 1999 gjorde Barn- och
utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen tillsammans med Inköp en
översyn av måltidsverksamheten och 2003 belyste Socialförvaltningen
tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen, Tekniska förvaltningen
och Inköp frågan. Båda rapporterna innehåller dock inte hela frågan om
samordnad varudistribution för Luleå Kommun. I rapporten från 2003 var en
av slutsatserna behovet av en mer djupgående utredning.
Idag upphandlar Luleå Kommun varor fritt levererat till anvisad plats, vilket
betyder att varan köps inklusive transport. Det är enligt lag inte möjligt att då
ställa några krav på själva transporten utan kraven ska ställas på varans
funktionalitet.
Vi har idag inte tillräcklig kunskap inom detta område. Eftersom motionen
yrkar på en samordnad varudistribution är detta en fråga som inte kan
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hanteras av enskilda förvaltningar. En förstudie bedömer vi vara en
omfattande utredningen med flera aspekter och dimensioner. I förstudien bör
bl.a. följande kartläggas:
•

En nulägesbeskrivning med kartläggning av leverantörer, mottagande
verksamheter, typer av varor, transportsträckor, fordon och krav i
upphandlingen, miljöpåverkan, kostnader etc.

•

En omvärldsanalys med beskrivning av några fungerande
samlastningscentraler för varudistribution i Sverige.

•

Ett förslag på hur samlastningscentraler bäst organiseras för Luleå
Kommun och vilka konsekvenser det får för ex upphandlingar. Bedöma
vilken samverkan med andra kommuner eller aktörer som är möjlig.

•

En konsekvensbeskrivning av påverkan på miljö, hälsa och ekonomi.

•

Vilken påverkan en samlastningscentral har på de förvaringsutrymmen
som finns i nuvarande särskilda boenden.

Förslag till beslut
-

_____

Respektive förvaltningar som samverkat i utredningen föreslår att
motionens yrkande tillstyrks och att kommunstyrelsen ger
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda frågan om en
samlastningscentral för varor.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
i enlighet med förslaget.
_____
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Socialnämnden beslutar
-

_____

Tillstyrka motionens yrkande med hemställan om att
kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
utreda frågan om en samlastningscentral för varor.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
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