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Inledning och syfte
Åtvidabergs kommun erbjuder varuhemsändning på landsbygden för de hushåll
som har ett faktiskt behov av servicen enligt de regler som anges i detta
dokument som träder i kraft den 1 januari 2020. Varuhemsändning innebär en
möjlighet för privatpersoner att, utan kostnad, få dagligvaror hemkörda till
bostaden. Hemsändningen syftar till att underlätta för personer på landsbygden
som har svårt att inhandla livsmedel på egen hand.

Bakgrund
Enligt förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service får stöd för
hemsändning lämnas i områden där servicen är gles för att det på landsbygden
ska kunna upprätthållas en försörjning med dagligvaror, som med hänsyn till
geografiska och befolkningsmässiga förhållanden är tillfredsställande.
Region Östergötland lämnar ut statligt hemsändningsbidrag till kommuner, enligt
förordningen 2000:284 och utifrån kriterier i Riktlinjer för stöd till kommersiell
service i Östergötlands län 2019 avseende hemsändningsbidrag. Åtvidabergs
kommun betalar ut hemsändningsbidrag till dagligvarubutiker för utförande av
hemsändning av dagligvaror och det statliga bidraget utgör 50 procent av
kommunens kostnad för hemsändning.

Målgrupp
Hushåll i tätorter utanför Åtvidaberg-Berg1 med omgivande landsbygd kan få
hemsändning om de saknar möjlighet att själva ta sig till butik för att trygga sin
dagligvaruförsörjning på grund av funktionsnedsättning orsakad av;




varaktig sjukdom, skada/olycka
tillfällig sjukdom, skada/olycka
funktionsnedsättning orsakad av ålder

Hushåll som har hemtjänst och färdtjänst har också möjlighet att få hemsändning
av dagligvaror.
Hemsändning är enbart till för hushåll med permanent boende i Åtvidabergs
kommun där ingen i hushållet kan ta sig till dagligvarubutik.
För att få hemsändning ska hushållet teckna en överenskommelse med
kommunen på särskild blankett och intyga att hushållet uppfyller något av
kriterierna för att få hemsändning. Ifylld överenskommelse skickas till
Åtvidabergs kommun. När kommunen godkänt överenskommelsen skickas en
kopia till hushållet och handlaren och därefter kan hemsändning beställas.

1

Här avses tätorterna Björsäter, Grebo, Falerum och orten Kvarnvik (Hannäs församling).
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Allmänna villkor för varuhemsändning
Butiker som kan bli aktuella för hemsändningsbidrag är i första hand de butiker
som är belägna på orter som tas upp i kommunens varuförsörjningsplan och i
Landsbygdsprogram för Åtvidabergs kommun2 där målsättningen är att boende
på landsbygden ska ha möjlighet att göra dagligvaruinköp inom rimligt avstånd
från sin bostad. Hemsändningsbidrag kan bara lämnas till en handlare om det
saknas andra handlare med dagligvaror belägna på orten. Varuhemsändningen
ska i första hand utföras av den närmaste handlaren i hushållets närområde.
Hemsändningsbidraget betalas till dagligvarubutiker som Åtvidabergs kommun
har ingått skriftligt överenskommelse med. Andra butiker kan bli aktuella att
beviljas hemsändningsbidrag först efter särskild överenskommelse med
Åtvidabergs kommun.
För att få ingå överenskommelse om åtagande för hemsändning med kommunen
ska handlaren fullgöra samtliga sina åtaganden gentemot kommunen såväl som
lagstadgade åtaganden. Bolaget får inte ha åsidosatt skatte-, miljö-, social- eller
arbetsrättsliga skyldigheter, vara i konkurs eller vara föremål för insolvens- eller
likvidationsförfaranden, under tvångsförvaltning, ingått ackordsuppgörelse med
borgenärer, förlorat eller återtagit näringsverksamhet eller att en person med
ledande befattning har näringsförbud.

Varuslag
Hemsändning av varor får ske maximalt en gång per vecka och hushåll och
inköpssumman ska överstiga 150 kr och omfatta dagligvaror. Övriga varor ligger
inte till grund för det kommunala hemsändningsbidraget.

Organisation och leverans
Hantering av beställning och distribution av varor sköts av handlaren. Handlaren
ansvarar för varorna både gällande kvalitet och hantering fram till och med
överlämnandet. Tidpunkt för överlämning av varor kommer handlaren och
hushållet överens om. Handlaren ska erbjuda olika alternativ för beställaren att
lämna beställning och betala för varor utifrån beställarens förutsättningar.

Bidragets omfattning
För att bidrag ska utbetalas till handlare ska den totala summan för dagligvaror
överstiga 150 kr per varuhemsändningstillfälle. Hushållet ska bara betala för de
levererade varorna, handlaren får inte ta ut någon avgift för de varor som
omfattas av hemsändningsbidraget exempelvis för packning, hantering, transport
eller liknande. Bidrag lämnas till handlare för maximalt en leverans per hushåll
och vecka. Det kommunala hemsändningsbidragets storlek fastställs av
kommunfullmäktige.

2

Här avses tätorterna Björsäter, Grebo, Falerum och orten Kvarnvik (Hannäs församling).
Falerum saknar numera butik för dagligvaror och räknas i första hand till Kvarnviks
närområde för hemsändning.
Åtvidabergs kommun
Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 · Postadress: Box 206, 597 25 Åtvidaberg · Tel: 0120-830 00 · Fax: 0120-352 29 · E-post kommun@atvidaberg.se
www.atvidaberg.se

Sida 4(6)

PROGRAM/PLAN/POLICY/RIKTLINJE
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum

Diarienummer

2019-06-05

ATVKS 2018-00922 156

Redovisning och uppföljning
Handlaren ska på särskild blankett redovisa utförda hemsändningar. Bidrag
betalas ut till handlare en gång per månad efter mottagen och godkänd
redovisning. Redovisning för december ska inkomma till kommunen under första
veckan i januari efterföljande år.
Kommunen har rätt att göra kontroller, exempelvis stickprovskontroller, hos såväl
handlare som hushåll. Både handlaren och hushållet ska kunna styrka utförd
hemsändning med skriftlig dokumentation. Handlaren ska bistå kommunen vid
kontroll och tillhandahålla redovisning och andra, för hemsändningen relevanta
handlingar, exempelvis uppgifter om utförda hemsändningar.

Avslut av överenskommelse
Överenskommelse om åtagande gällande hemsändning kan avslutas genom att
handlaren skriftligen meddelar kommunen 3 månader innan avslut. Om
kommunen önskar avsluta överenskommelsen ska kommunen skriftligen meddela
handlaren 3 månader innan planerat avslut.
Privatperson som önskar avsluta överenskommelse om att ta del av
varuhemsändning meddelar skriftligen kommunen om detta en månad innan
planerat avslut.

Indragning av hemsändningsbidrag och hemsändning
Hushåll som inte uppfyller något av kriterierna för hemsändning kan få rätten till
hemsändning indragen. Om förutsättningarna för rätten till varuhemsändning
förändras ska hushållet informera Åtvidabergs kommun.
Bidraget till handlare kan dras in och överenskommelse avslutas med omedelbar
verkan om det framkommer att handlaren inte har fullgjort sina åtaganden enligt
dessa regler för hemsändning på landsbygden i Åtvidabergs kommun, inte följt
överenskommelsen om åtagande eller om kontroll har påvisat brister.
Bidrag kan återkrävas enligt förordning 2000:284 om stöd till kommersiell
service vid något av följande förhållanden;






det framkommer att beslut hemsändning grundats på oriktiga eller
vilseledande uppgifter från stödmottagaren
stödmottagaren utan medgivande använder stödet för annat ändamål än
det beviljats för
det sker en väsentlig ändring i äganderätten eller ledning av den
verksamhet för vilken stödet beviljats och detta inte har kommunicerats
med kommunen
stödmottagaren i övrigt bryter mot villkor eller föreskrifter som gäller för
stödet
något annat inträffar som föranleder att stödmottagaren, med hänsyn till
stödets syfte, uppenbarligen inte längre bör få behålla det
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Blanketter
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att ta fram nya blanketter som
behövs exempelvis för överenskommelse om åtagande med handlare,
överenskommelse med privatperson om att ta del av hemsändning och
rapportblankett för varuhemsändning på landsbygden.
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