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Regler för hemsändningsbidrag i Sävsjö kommun 

Kommunfullmäktige har beslutat den 14 december 2015 § 121 om nya, tydliga regler för 

bidrag till hemsändning i kommunens glesbygdsområden. 

Syftet med hemsändningsbidraget är att trygga varuförsörjningen i gles- och landsbygd.  

Kommunen kan bidra ekonomiskt till hemsändning av dagligvaror. Hemsändning gäller fast 

boende i glesbygd.  

Är man intresserad av denna service tar man själv kontakt med livsmedelsbutiken som utför 

tjänsten.  

Regler 

Hemsändningsbidrag utgår för hemsändning av dagligvaror till hushåll utanför kommunens 

tätorter med följande kriterier: 

• Hemsändningen ska avse hushåll som har minst 3 kilometer till närmaste butik. 

Ersättning kan även utgå till hushåll med kortare avstånd än 3 km om särskilda skäl 

föreligger. Bidrag utgår även för hemsändning till rörelsehindrad person som bor 

närmare och inte kan ta sig till butiken. 

• Bidrag utgår för en leverans per hushåll och vecka. 

• Bidrag utgår med 150 kronor per leverans. (KS den 6 februari 2018 § 33) 

• Hemsändningen organiseras av butiksinnehavare/ livsmedelshandlare på lämpligt 

sätt. 

• Hemsändningen gäller den butik som är belägen närmast bostaden. 

Hemsändningsbidrag kan beviljas för hemkörning från annan butik, om närmast 

belägna butik inte vill ordna hemsändning. 

• Bidrag utgår endast för hemsändning till åretruntboende, folkbokförda i kommunen. 

Folkbokföringsadressen är belägen utanför centralorten och tätortsområden (minst 3 

km). 

• Utförda leveranser ska noteras på särskild lista, med fullständigt namn, adress och 

avstånd. 

• Ansökan om hemsändningsbidrag görs till kommunen på fastställt formulär. 

 

Ansökan och listan skickas kvartals- eller årsvis till: 

Sävsjö kommun, Utvecklingsavdelningen, 576 80 Sävsjö.  

 

Listan ska vara inlämnad snarast efter det kvartal den avser. 

Utbetalning av hemsändningsbidraget görs kvartals- eller årsvis i efterskott via post- 

eller bankgiro. 

Varje livsmedelsbutik avgör själv om eventuell avgift skall tas ut av kunden vid 

hemsändning av varor. 

 


