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Tillfälligt ändring av Regler och ersättningar för
hemsändningsbidrag 2020
1.

Fraktbidrag vid hemsändning

Fraktbidrag beviljas butiker från 2020-04-01 till 2020-06-30 och med 200
kronor per hemsändningstillfälle.

2.

Kundens avgift

Kunden får debiteras egenavgift av butiken.

3.

Vilka hushåll avses

Åretruntboende personer som är skrivna i Norsjö kommun.
Servicenoderna i Bastuträsk och Kusfors prioriteras där avståndet till butik är
mer än 2 km.

4.

Avstånd till butik

Under rådande omständigheter med Covid-19 godkänns hemsändningsbidrag
till kunder oavsett avstånd till butiker, dock ska utkörningen samordnas så att
flera kunder kan få sina varor vid samma utkörning.

5.

Antal försändelser

Maximalt en veckosändning till varje hushåll beviljas.
Begränsat antal försändelser till boenden inom centralorten utifrån vad budget
medger.

6.

Faktura/Ansökan

Faktura tillsammans med förteckningen över leveranser skickas kvartalsvis till
Tillväxtavdelningen Norsjö kommun.
Kundens namn och datum för leveransen ska framgå samt att kunden har
bestyrkt hemsändningen.

7. Utdrag ur Förordning (2000:284) om stöd till kommersiell
service
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Nytt om hemsändningsbidraget!
Stödet till hemsändning kan enligt förordning 2000:284 lämnas till kommuner för att
bekosta kommunens hemsändning av dagligvaror till de hushåll som har störst
avstånd till eller saknar möjligheter att på annat sätt ta sig till butiken. Idag
uppmanas nationellt personer i riskgrupper samt personer på 70 år eller äldre att så
långt som möjligt undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis affärer och
offentliga lokaler. Utifrån detta ser vi på Region Västerbotten att dessa har
möjligheten att beviljas hemsändning av kommunen om kommunen så önskar.
Kommunerna kan sedan beviljas stöd av Region Västerbotten enligt tidigare ordinarie
bestämmelser rörande hemsändning. Stödet som i grunden skall underlätta för
personer på landsbygden anser vi nu kan breddas då det är flera grupper som saknar
möjligheten att ta sig till dagligvarubutik. Vid frågor
kontakta Tobias.bergstrom@regionvasterbotten.se

Syfte och allmänna förutsättningar för stöd till kommersiell service
1 § För att främja kommersiell service får, i den utsträckning det finns medel,
stöd lämnas enligt denna förordning.
Stöd till kommersiell service ska bidra till att uppfylla målet för den regionala
tillväxtpolitiken. Förordning (2011:1205).

Områden för stöd
5 § Stöd får lämnas i områden där servicen är gles.
Länsstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om i vilka områden stöd får
lämnas. Förordning (2011:1205).

Allmänna villkor för stöd
6 § Stöd får lämnas endast om kommunen har planerat varuförsörjningen på ett
sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas.
7 § Stödet får inte otillbörligt gynna en viss näringsidkare.
8 § Stöd kan lämnas för att det i glesbygd och landsbygd skall kunna
upprätthållas en försörjning med dagligvaror och drivmedel som är
tillfredsställande med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga
förhållanden. Stöd kan i vissa fall lämnas även till fackhandelsservice.
Hemsändningsbidrag
19 § Stöd till kommersiell service kan lämnas som hemsändningsbidrag till
kommuner som helt eller delvis bekostar hemsändning av dagligvaror till
hushåll.
Bidrag får lämnas endast om sändningen sker på ett ändamålsenligt sätt och
utan onödiga kostnader.
Hemsändningsbidrag kan även lämnas för kommunens direkta kostnader för att
anordna särskilda inköpsturer till en närliggande butik för de hushåll som har
störst avstånd eller saknar möjligheter att på annat sätt ta sig till butiken.
20 § Hemsändningsbidrag enligt 19 § första stycket får lämnas med ett belopp
som motsvarar högst 50 procent av kommunens nettoutgift för hemsändningen.
Bidraget får dock inte överstiga 100 kronor per hushåll och
hemsändningstillfälle.
Hemsändningsbidrag enligt 19 § tredje stycket får lämnas med ett belopp som
motsvarar högst 50 procent av kommunens direkta kostnader för att anordna
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inköpsturer. Bidraget får dock inte överstiga 100 kronor per hushåll och
inköpstillfälle.
Bidrag lämnas endast om nettoutgiften eller de direkta kostnaderna uppgår till
minst ett halvt prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.
Förordning (2011:1205).

