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Inledning 

Bakgrund 
Tillgänglighet till grundläggande service för människor och företag är en viktig del 
för att skapa goda livs- och boendemiljöer i alla delar av kommunen. Landsbygds-
handeln svarar för en viktig service och dess betydelse har genom åren ökat 
eftersom att de ofta erbjuder den sista servicen som finns kvar på orten. 
Dagligvarubutikerna har de senaste decennierna minskat kraftigt. År 1980 fanns det 
fjorton landsbygdsbutiker utanför Tierps centralort, endast sex stycken finns kvar 
idag. 
 
I flera av kommunens styrdokument, såsom i översiktsplanen och visionen för 
Tierps kommun finns mål om att bidra till en levande landsbygd i avseendet att det 
finns levande samhällen med permanent boende och en god kommunal och 
kommersiell service. 
 
Tierps kommuns varuförsörjningsplan utgör underlag för bedömning av den 
aktuella situationen för dagligvaruförsörjningen i kommunens landsbygder. Planen 
ligger till grund för kommunens fortsatta planering och för beslut om stödinsatser, 
såsom hemsändningsbidrag, för att bibehålla viss kommersiell service i 
landsbygderna och på så sätt skapa goda förutsättningar för boende i glesbygd.  

Syfte 
Syftet med regeln är skapa en tydlighet kring vem som är berättigad bidraget samt 
vilka regler som ska följas vid hantering av hemsändningsbidrag. 

Hemsändningsbidrag 
Stöd till kommersiell service kan lämnas som hemsändningsbidrag till kommuner 
för att bekosta hemsändning av dagligvaror till de hushåll som har störst avstånd till 
eller saknar möjligheter att på annat sätt ta sig till butiken. 
 
Det är Region Uppsala som betalar ut hemsändningsbidrag till kommunen. 
Hemsändningsbidrag får lämnas med ett belopp som motsvarar högst 50 procent av 
kommunens utgift för hemsändningen eller inköpsturerna. Bidraget från regionen 
får dock inte överstiga 100 kronor per hushåll och hemsändningstillfälle. 
 
Bidrag till kommunen lämnas endast om nettoutgiften eller de direkta kostnaderna 
uppgår till minst ett halvt prisbasbelopp. Stödet får inte otillbörligt gynna en viss 
näringsidkare och får lämnas endast om kommunen har planerat varuförsörjningen 
på ett sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas. 
 
Varuförsörjningsplanen för Tierps kommun reglerar inte de exakta villkoren för 
hemsändningsbidraget i kommunen. Dessa villkor specificeras nedan. 
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Kriterier och regler för hemsändningsbidrag  
Bidrag utgår till butiksinnehavaren för hemsändning av dagligvaror till:  

  Boende i Tierps kommuns glesbygd som på grund av funktionsnedsättning 
eller sjukdom saknar möjlighet att själv ta sig till butiken. I gruppen ingår 
även personer som på grund av pandemi eller likande särskild händelse 
pekas ut som riskgrupp av Folkhälsomyndigheten under en avgränsad 
period. 

 Följande gäller: 

  Hemsändningen är begränsad till att gälla dagligvaror. 

  Möjlighet till hemsändning finns enbart från kundens närmsta butik och om 
denna har beslut om hemsändningsservice. 

  Hemsändning av dagligvaror till konsument ska ske med butiksinnehavarnas 
egna fordon eller särskilt inhyrda fordon.  

  Antalet bidragsberättigade leveranser begränsas till en per hushåll och 
vecka.  

  Om kunden beställer varor till ett försäljningsvärde under 100 kronor har 
butiksinnehavaren rätt att säga nej till hemsändning. 

Ersättningsnivå: 

  Butiken ersätts från kommunen med 100 kr per hemsändning. 

  Varje butik avgör själv om eventuell avgift skall tas ut av kunden vid 
hemsändning av varor. Avgiften får vara max 20 kronor per hemsändning. 

Butiker som får ta del av bidraget är: 

  Butiker i landsbygd, som ligger utanför Tierps centralort, och som ansökt 
och fått beslut av Tierps kommun att tillämpa hemsändningsservice.  

  Samt inte har missbrukat möjligheten med hemsändningsbidrag.    

Ansvar  

Butikens ansvar 

  Butikerna ska ansöka om att bli godkänd som hemsändningsbutik inför varje 
nytt kalenderår.  

  Butiken redovisar minst tre gånger per år genomförda hemsändningar till 
kommunen. 

 
Kommunens ansvar  

  Handlägga ansökningarna och skicka ut beslut inför varje nytt kalenderår.  

  Betala ut bidraget och eftersöka hos Region Uppsala/Tillväxtverket.
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