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Bakgrund  

I serviceplanen för Mörbylånga kommun antagen av kommunfullmäktige 

den 17 november 2015 står angivet att kommunen ska återuppta 

verksamheten med hemsändningsbidrag, med omarbetade riktlinjer. 

Enligt förordningen (2008:284) om stöd till kommersiell service kan detta 

lämnas som hemsändningsbidrag till kommuner som helt eller delvis 

bekostar hemsändning av dagligvaror till hushåll. I Kalmar län rekvirerar 

kommunerna detta stöd från Region Kalmar. Stödet uppgår till 50 % av 

200 kronor. 

Målgrupp 

Ersättning ges för hemsändning till permanent boende i kommunen där ingen 

i hushållet kan ta sig till butiken på grund av att man, som äldre eller funk-

tionshindrad, inte har bil eller körkort, eller att man på grund av ålder eller 

funktionshinder inte har möjlighet att själv göra sina inköp.  

Hemsändning betraktas som en tjänst som ska behovsprövas. Behovspröv-

ningen utförs lämpligen av biståndshandläggare eller enhetschef för hem-

tjänsten. 

Varuslag 

Hemsändning begränsas till att omfatta dagligvaror. 

Hemsändningsfrekvens 

Högst en hemsändning per vecka och hushåll. 

Val av leverantör 

Varorna ska beställas från närmaste butik som har hemsändningsservice.  

Om hushållet befinner sig längre än 15 km från närmaste butik, kan en varu-

buss hantera leveranserna, om denna är godkänd som hemsändningsleveran-

tör. Bidraget till varubuss utbetalas en gång per by och vecka. 

Bidragsbelopp 

Bidraget utgör 200 kronor per hemsändning, och faktureras kommunen i 

efterhand. Region Kalmar län har möjlighet att lämna stöd upp till 

200 kronor per leverans förutsatt att kommunen delfinansierar med 50 %. 

Utbetalning 

Utförda leveranser ska noteras på särskild lista. Listan redovisas kvartalsvis 

till Mörbylånga kommun som betalar ersättning till handlaren senast 

30 dagar efter mottagen komplett redovisning. 


