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Detta dokument har tagits fram i samråd med en referensgrupp med offentliga myndigheter och 
kommuner. Det omfattar ett nationellt nätverk för kommunal samordnad varudistribution. 
Huvudmannaskapet för nätverket står Energikontor Sydost för. 

Medlemskapet består av en grundmedlemsavgift och av en supportfunktion med extern finansiering och 
egenavgifter från kommuner. Nätverket är kopplat till Nationellt centrum för kommunal samordnad 
varudistribution. Nationellt centrum har expertis inom olika områden – upphandling, e-handel, logistik – 
med syfte att hålla i kompetensutveckling och ge support till medlemskommuner.  
 

1. Organisation 
Nedan följer tänkt organisationsstruktur:  

 

Till en början kommer det nationella centrumet att styras av Energikontor Sydost och vid behov kommer 
det plockas in experter inom olika områden. Till sin hjälp har de en styr-/referensgruppen som kommer 
bestå av kommuner och andra offentliga myndigheter. I denna grupp kommer det diskuteras strategiska 
frågor, nätverksstruktur, medlemsavgifter, etc.  Idag har följande tillfrågats för att medverka i nätverkets 
referens-/styrgrupp: 

• Monica Sihlén – Upphandlingsmyndigheten 
• Kerstin Wiss Holmdahl – Sveriges kommuner och landsting 
• David Braic – Växjö kommun 
• Björn-Åke Bergström – Eskilstuna kommun 
• Per Bäckström – Norrköpings kommun 
• Mattias Johansson – Ystad kommun 
• Iqbal Musaji – Borås stad 
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Intressentgrupper kommer bestå av organisationer som har ett specifikt intresse av samordnad 
varudistribution och som kan bidra till dess utveckling, men som inte är lämpliga att vara medlemmar. Vilka 
som kommer att ingå i intressentgruppen kommer att bestämmas i samråd med nätverkets styr-/referens-
grupp och dess medlemmar. Intressentgruppen eller delar av den kommer att kunna bjudas in vid 
nätverksmöten.  

 

2. Grundmedlemskap 
Tanken är att ha en låg (symbolisk) medlemsavgift för att attrahera så många kommuner som möjligt. 
Styrkan ligger i att ha många medlemmar, dels för att få till stånd bra diskussioner och nätverksträffar men 
även för att tillsammans agera i frågor som gagnar samordnad varudistribution, både mot myndigheter och 
externa finansiärer.  

 
2.1 Nätverksträffar & erfarenhetsutbyte: 
Det nationella centrumet kommer tillsammans med medlemmar att arrangera två nätverksträffar per år för 
kompetensutveckling/erfarenhetsutbyte. Tanken är att en av nätverksträffarna kommer vara mer generell, 
ett årligt medlemsmöte och den andra träffen kommer att ha någon form av tema, där vi fördjupar oss i 
något ämne. Inriktningen på varje tema kommer att tas fram i samverkan med nätverkets medlemmar. 

 
2.2 Sluten medlemsida  
Medlemmar kommer att få tillgång till en sluten medlemsida för diskussionstrådar och ett bibliotek med 
exempelvis förstudier/rapporter, upphandlingsavtal inom området samordnad varudistribution, osv. Alla 
medlemmar får en personlig inloggning och det kommer inte att finnas några begränsningar på antalet 
användare per medlem. Vi använder oss idag av plattformen Basecamp som vi även använder för fler 
samverkansprojekt.  

 
2.3 Möjlighet till gemensam påtryckning: 
Det nationella centrumet kommer att ha möjlighet att gemensamt göra påtryckningar jämtemot 
myndigheter, leverantörer, finansiärer, etc. Genom att ha många kommuner anslutna till det nationella 
centrumet hoppas vi på att effektivt kunna göra gemensamma påtryckningar, dels att få till stånd en hållbar 
finansierings-modell men även för att kunna göra gemensamma påtryckningar mot exempelvis e-handels- 
och livsmedelsleverantörer.  

 
Introduktionspris:    2 000 SEK per år per kommun 

Förväntningar på medlemmarna:  Aktivt deltagande på två nätverksträffar per år 
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3. Supportmedlemskap 
Inom supportmedlemskapet kan medlemmar förväntas skräddarsydd stöttningen och support inom tre 
faser: 
      

 
 
 

1) Beslutsfasen, kommuner som behöver en förstudie och en kostnadsnyttoanalys för politiskt beslut, 
med workshops och handledning vid rapportskrivande. Upplägget kommer att kopieras utifrån det 
som genomförts av länsstyrelsen i Skåne. 
 

2) Implementeringsfasen, med handledning och stöd från uppstart till skarp drift, där kommunen 
tillsammans med experter gör konkreta åtgärder. Exempel på konkreta åtgärder kan vara: 

a. Logistik; stöttning vid implementering av logistik in-house 
b. Inventering av enheter; hjälp med checklistor, fotogalleri, frågeformulär, etc. 
c. Förfrågningsunderlag; stöttning vid utformning av FFU 
d. Inköpsprocessen; införande av e-handel 

 
3) Utvecklingsfasen, där kommuner som infört samdistribution blir uppdaterade med metoder för 

utveckling och uppföljning, samt kompetensutveckling för ny personal. Här kan exempelvis 
konkreta åtgärder som nämns ovan inkluderas.  

 

Pris:  Tillsvidare finansieras vi av Energimyndigheten, beroende på hur många medlemmar som 
behöver stöd kan denna finansieringsmodell komma att ändras 

Förväntningar:    Aktivt deltagande och avsatt tid av medlemmar 
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