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Denna vecka: Bra möten i Tyresö, KOSAVA, smart teknik

Köksmästarmöte och Nätverksträff
Samordnad varudistribution är en viktig del av kommunernas varuförsörjning. För
att få en nöjd mottagare behöver allt från order till leverans fungera bra. Därför
kul med två bra möten i Tyresö denna vecka, ett köksmästarmöte och ett
Nätverksmöte. Vi kunde då berätta senaste nytt om de miljömässiga effekterna av
samordnad varudistribution och pågående utvecklingsarbete.
På köksmästarmötet diskuterades pågående förbättringsarbete av
fredagsleveranser, samt andra operativa fokusområden. Under fredagens
nätverksmöte kom många bra frågor om bl.a. beräkning av koldioxidutsläpp och
beställningsrutiner. Vi fick också möjlighet att prata om kundundersökningar och
hur varuförsörjningen kan förbättras framåt, mha. fortsatt e-handel och smart
kommunikation.

[Bild från Köksmästarmöte i Tyresö kommun]

Vid frågor, ta kontakt med Tom Ekström tom.ekstrom@upphandlingsodertorn.se

Kommuner med samordnad varudistribution
Drygt 40 kommuner i Sverige kör eller ska köra samordnad varudistribution.
Utmaningarna och möjligheterna är ganska lika för dessa kommuner varför det
blir givande diskussioner när kommunerna träffas. En stor del av kommunerna
hade representanter på plats när KOSAVA-nätverket gästade Södertörns
kommuner.
Praktisk problemlösning stod på agendan och givande grupparbeten gav konkreta
lösningsförslag på hur ännu fler varuavtal ska kunna köras med samordnad
varudistribution.
Vi ser fram emot att implementera lösningar på restorderproblematik och
sortering av gods på mottagarnivå. Nu tillsammans med Kommentus.

[KOSAVA-möte i Haninge kommun]

Vid frågor, ta kontakt med Olof Bohlin olof.bohlin@upphandlingsodertorn.se

Utblick
Ny teknik och bästa e-handlaren 2018
Ford och Vodafone arbetar tillsammans för att ge trafikanter information om
olyckor. Detta för att underlätta för räddningstjänsten att komma fram till
olycksplatsen. Genom uppkopplad teknik skall systemet kunna leda trafikanten
förbi platsen, men även ge instruktion om hur föraren kan flytta sig för att släppa
förbi räddningstjänsten.

Prisjämförelsetjänsten Pricerunner har redan hunnit utse årets e-handlare 2018.
Apotea tog hem priset som ”Årets e-mästare”.
Bland andra vinnare återfinns bl.a. Webhallen, Skistar och Odla.nu. En
framgångsfaktor som lyfts från flera aktörer är snabba leveranser. Vi tror att
välplanerade leveranser blir ett begrepp för 2019.

Läs mer här:
https://www.nyteknik.se/innovation/deras-teknik-ska-skapa-plats-atutryckningsfordon-6932680
https://www.pricerunner.se/c/arets-ehandlare
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