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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Lars-Åke Gustafson

2019-05-16

Dnr KS 2019-369

Kommunstyrelsen

Regler för varuhemsändningsbidrag, revidering
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag till revidering av regler för
varuhemsändning tillstyrks.
2. Kommundirektören får i uppdrag att datera upp och ta fram nya
erforderliga avtal för varuhemsändning samt teckna nya sådana med
berörda handlare i omlandet från och med 1 januari 2020.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer föreslagna revideringar av kommunens
regler för varuhemsändning.
Ärende
Linköpings kommun hanterar stöd för varuhemsändning till vissa dagligvaruhandlare i enlighet med förordning (2000:284) om stöd till kommersiell
service. Stödet kan lämnas för att det i glesbygd eller landsbygd skall kunna
upprätthållas en försörjning med dagligvaror. Region Östergötland hanterar
utbetalning av det statliga stödet efter regionalt anpassade regler. Linköpings
kommun har, med utgångspunkt i nationella och regionala regler, ett eget
regelverk som reglerar den kommunala hanteringen.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Region Östergötland har sett över de regionala reglerna under 2018.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför anpassning av kommunens
nuvarande regelsystem utifrån regionens revideringar.
Stöd för varuhemsändning kan ges till de handlare/butiker i Linköpings omland
som prioriterats för kommunalt och statligt stöd i kommunens varu- och
serviceförsörjningsplan. Även andra handlare/butiker i Linköpings omland kan
dock, efter skriftlig överenskommelse med kommunen, beviljas
varuhemsändningsbidrag i områden där prioriterade butiker saknas.
Vad gäller målgruppen för hemsändning föreslås följande. I linje med en
stramare hållning i de regionala reglerna, föreslår Kommunledningsförvaltningen att stödet till dagligvaruhandlare begränsas till att enbart gälla livsmedelsleverans till ett urval hushåll i kommunens 12 tätorter med mindre än 1
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000 invånare och deras omland, samt i de sju större tätorternas omland. Vidare
att målgruppen för varuhemsändningen enbart ska omfatta personer som inte
kan ta sig till butik (oavsett avstånd) på grund av funktionsnedsättning till följd
av sjukdom, olycka eller att man är 70 år eller äldre. Hemsändning kan ske en
gång i veckan vid beställning av varor för 200 kronor eller mer. Den för
inköpsresor insatta bussturen mellan Gistad och Linghem föreslås upphöra helt.
Kommunledningsförvaltningen föreslår också att från och med den 1 januari
2020 kan stöd på 200 kronor per hushåll ges till handlare, som packar och kör
ut varor till nämnd målgrupp och som har ett avtal för detta med Linköpings
kommun. För personer som bor i servicelägenhet eller motsvarande utgår en
ersättning på 120 kronor. Värdet på varorna ska uppgå till minst 200 kronor.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Regler för varuhemsändningsbidrag, revidering, 2019-05-16
Bilaga - Regler för varuhemsändning på landsbygden i Linköpings kommun
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Bakgrund
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. Det finansieras till 50 procent av kommunen
och till 50 procent av staten. Regler kring varuhemsändning finns i förordning
2000:284 om stöd till kommersiell service. Hur bidraget organiseras och regleras
framgår nedan.
Region Östergötland har under 2018 reviderat sina regionala regler och intagit
en stramare intention då det gäller målgruppen för varuhemsändning. Detta har
föranlett en översyn av gällande regler i kommunen.
De handlare/butiker som kan få varuhemsändningsbidrag är de som ligger i
Linköpings omland. Vad gäller målgruppen för hemsändning gäller idag
följande. Varuhemsändning kan ges till hushåll i Linköpings omland som
ligger minst 1,5 kilometer från butik eller hushåll där personerna inte kan ta sig
till butik (oavsett avstånd) på grund av funktionsnedsättning. Vidare har en
särskild inköpstur med buss arrangerats en gång i veckan mellan Gistad och
Linghem.
Utifrån nationell förordning och reviderat regionalt regelverk föreslår
Kommunledningsförvaltningen att bidrag till utsedda handlare endast kan ges
för varuhemsändning till ett urval hushåll i de 12 mindre tätorterna med mindre
än 1 000 invånare och deras omland, samt i de sju större tätorternas omland.
Med begreppet ”de 12 mindre tätorterna” avses Askeby, Bankekind, Bestorp,
Brokind, Gistad, Nykil, Rappestad, Sjögestad, Skeda, Slaka, Ulrika och
Västerlösa. Med de sju större tätorterna avses Ljungsbro, Berg, Ekängen,
Vikingstad, Malmslätt, Linghem och Sturefors.
De hushåll i ovanstående områden som kan få varuhemsändning är de där
personerna i hushållet inte kan ta sig till butik (oavsett avstånd) på grund av
funktionsnedsättning eller att man är 70 år eller äldre. Åldersnivån har
fastställts efter diskussioner med Social- och omsorgsförvaltningen och
anpassats efter dess regler för förenklat beslutsfattande av hemtjänst och
trygghetsboende.
Hemsändning kan ske en gång i veckan vid beställning av varor för 200 kronor
eller mer. Bussturen mellan Gistad och Linghem föreslås upphöra helt.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att stöd på 200 kronor per hushåll kan
ges till ges till handlare, som packar och kör ut varor av ett värde på minst 200
kronor och som har ett avtal för detta med Linköpings kommun. För personer
som bor i servicelägenhet eller motsvarande utgår en ersättning på 120 kronor.
Det statliga stödet uppgår till 50 procent av det belopp som betalas ut för en
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hemsändning. Linköpings kommun skjuter till den andra delen. Allt detta följer
Region Östergötlands rekommendationer.
Ekonomiska konsekvenser
Förändringen sker inom de ekonomiska ramar som finns och beräknas inte
medföra utökade resursbehov.
Kommunala mål
1. Trygg och attraktiv kommun. Linköping är en kommun där invånarna
känner sig trygga och har framtidstro.
Jämställdhet
Revideringen av regler för varuhemsändning bedöms inte påverka kvinnor och
män på olika sätt.
Samråd
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering av resultatet sker inom ordinarie verksamhet
under 2020.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är ej påkallad.
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