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Kommunledningsförvaltningen

16 maj 2019

Dnr KS 2019-369

Varuhemsändning på landsbygden i Linköpings kommun
Linköpings kommun erbjuder varuhemsändning för boende på landsbygden med vilka kommunen
har slutit en särskild överenskommelse. Det innebär att en handlare kan få bidrag för att köra hem
dagligvaror till en utsedd målgrupp boende på landsbygden, utan kostnad för den boende. Syftet
med bidraget är att höja servicenivån på landsbygden. Regler kring varuhemsändning finns i
förordning 2000:284 om stöd till kommersiell service. Hur bidraget organiseras och regleras
framgår nedan.

Regler för varuhemsändning i Linköpings kommun
§1

Allmänt varuhemsändning

Bidrag ges till handlare i Linköpings omland för varuhemsändning.
Målgruppen för varuhemsändningen är permanenta hushåll belägna utanför tätorter i Linköpings
kommun eller i tätort med mindre än 1 000 invånare1 och som saknar möjlighet att trygga sin
varuförsörjning på grund av funktionsnedsättning till följd av sjukdom, olycka eller att man är 70
år eller äldre. Målgruppen inkluderar även boende i servicelägenhet eller liknande i dessa områden.
För denna grupp gäller särskild bidragsnivå till handlaren.
Varje handlare undertecknar ett åtagande gentemot kommunen på särskild blankett.
Även varje mottagare av varuhemsändning fyller i en särskild blankett för att intyga att hushållet
uppfyller något av kriterierna för en kostnadsfri varuhemsändning. Blanketten tillhandahålles av
och inlämnas till handlaren, som efter egen notering skickar den vidare till Linköpings kommun.
Blankettförfarandet kan komma att digitaliseras.
§2

Varuslag

Varuhemsändningsbidrag gäller hemkörning av dagligvaror, men inte varorna i sig. Med
dagligvaror menas livsmedel och övriga produkter som normalt används regelbundet i ett hushåll
så som tvål, tvättmedel, toalettpapper mm.
§3

Organisation och distribution

Organisation av beställningar samt distribution av varorna ordnas av handlaren, vid behov i samråd
med kommunen. Handlaren har ansvar för varorna såväl avseende kvalitet som hantering fram till
överlämnandet. Hushållen och handlaren kommer överens om tid för överlämnande.

Här avses 12 mindre tätorter i Linköpings kommun. Dessa är Askeby, Bankekind, Bestorp, Brokind, Gistad, Nykil,
Rappestad, Sjögestad, Skeda, Slaka, Ulrika och Västerlösa.
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§4

Villkor/begränsningar

Dessa regler gäller enbart hushåll utanför tätorter i Linköpings kommun och i tätort med mindre än
1 000 invånare.2
En handlare kan endast få bidrag för varuhemsändning avseende en leverans per vecka och hushåll.
En handlare som är belägen utanför kommungränsen kan beviljas bidrag för varuhemsändning
föutsatt att hushållet att hushållet ligger närmare denna handlare, än annan handlare i Linköpings
kommun eller att ingen handlare i Linköpings kommun erbjuder hemsändning i området.
De handlare som kan få bidrag för varuhemsändning är de som prioriterats för kommunalt och
statligt stöd i kommunens varu- och serviceförsörjningsplan. Även andra butiker i Linköpings
omland kan dock, efter skriftlig överenskommelse med kommunen, beviljas
varuhemsändningsbidrag i områden där prioriterade butiker saknas.
Målgruppen för varuhemsändning är enbart permanenta hushåll som är belägna utanför en av
kommunens 19 tätorter eller i en av de 12 tätorterna med mindre än 1 000 invånare3.
§5

Krav på varornas värde och bidragets storlek

För att bidrag ska utgå måste värdet på varorna överstiga 200 kronor per varuhemsändningstillfälle.
Där bidrag utgår är inte tillåtet för handlarna att ta ut en avgift från hushållen.
Hemsändningsbidragets storlek fastställs av kommunstyrelsen. Handlare med överenskommelse om
varuhemsändning underrättas skriftligen om förändring av bidraget sker.
§6

Utbetalning av bidrag

Redovisning sker med hjälp av kommunens varuhemsändningslista. Utbetalning av bidrag sker
kvartalsvis efter faktura. Redovisningen för sista kvartalet ska inkomma till kommunen under första
veckan i januari nästföljande år.
§7

Kontroll

Kommunen har rätt att ta del av handlarens bokföring och övriga handlingar för kontroll.
Kommunen kommer även att göra kontroller, bland annat stickprovskontroller bland de som fått
varuhemsändning.
§8

Indragning av bidrag

Bidrag dras in om det visar sig att handlaren inte skött sina åtaganden enligt § 1-5 eller om
missförhållanden visas råda efter kontroll, § 8. Handlaren kan även bli återbetalningsskyldig. Enligt
förordningen 2000:284 som reglerar varuhemsändning kan bidrag krävas åter om:
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det kommer fram att beslut om varuhemsändning har grundats på oriktiga eller vilseledande
uppgifter från stödmottagaren,
stödmottagaren utan medgivande använder stödet för något annat ändamål än det beviljats
för,
det sker en väsentlig ändring i äganderätten eller av ledningen av den verksamhet för vilken
stödet har beviljats och detta inte kommuniceras med kommunen,
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stödmottagaren i övrigt bryter mot villkor eller föreskrifter som gäller för stödet, eller
något annat inträffar som föranleder att stödmottagaren med hänsyn till stödets syfte
uppenbarligen inte längre bör få behålla det.

För ansökningar om bidrag enligt § 7 som inkommer till kommunen för sent utbetalas inget
hemsändningsbidrag.
§9

Kriterier för att få ingå avtal om varuhemsändning

Handlare som erbjuder varuhemsändning och får bidrag för detta, ska förutom att fullgöra särskilda
åtagande gentemot kommunen, uppfylla lagstadgade åtaganden avseende sina registrerings-, skatteoch avgiftsskyldigheter. Handlaren skall vara registrerad för moms och F-skatt. I första hand ska
leverans av varor utföras av den närmaste handlaren i hushållets närområde.
Ansökan om att få bidrag för varuhemsändning ska vara skriftlig, egenhändigt undertecknad av
behörig företrädare och ställas till kommunledningsförvaltningen. Handlaren ska till sin ansökan
bifoga en kopia på gällande registreringsbevis. Kommunen kan komma att kontakta Skatteverket
för att kontrollera att handlaren inte har några skulder för sociala avgifter och skatt. Beslut om
handlaren har rätt att få bidrag för varuhemsändning fattas av kommunens hållbarhetschef.
Blankettförfarandet kan komma att digitaliseras.
Handlare som tidigare blivit av med rätten till varuhemsändning (se § 8) kommer endast
undantagsvis att återges rätten till detta.
§ 10

Uppsägning av avtal

En handlare som önskar avbryta överenskommelsen om varuhemsändningsbidrag ska meddela
kommunen skriftligen tre månader innan planerat avslut på varuhemsändningen. Om kommunen
(av andra skäl än i § 9) önskar säga upp avtalet om varuhemsändning med bidrag, gäller sex
månaders uppsägningstid.
Beslutat av kommunstyrelsen den 11 juni 2019 § X.
Beslutat av kommunfullmäktige den 18 juni 2019 § X.

