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Hemsändningsbidrag i Umeå kommun 

Hemsändningsbidraget är en del av Umeå kommuns arbete med landsbygdsutveckling och 

syftar till att upprätthålla en tillfredställande dagligvaruförsörjning på landsbygden. 

Hemsändningsbidraget innebär att butiker på Umeå landsbygd får ekonomiskt stöd för 

hemsändning av dagligvaror. Med dagligvaror menas livsmedel, hygienartiklar och övriga 

förbrukningsvaror som normalt förekommer i en dagligvarubutik. 

Umeå landsbygd avses i detta sammanhang som hela kommunen förutom de stora tätorterna 

Umeå, Sävar, Holmsund, Obbola och Hörnefors. 

  

Kriterier för hemsändningsbidrag 

• Stöd lämnas för hemsändning till fast boende landsbygdshushåll som har mer än 2 km till 

närmaste dagligvarubutik. Undantag vad gäller avståndsregeln kan göras för boende som 

själva saknar möjlighet att ta sig till butiken, till exempel på grund av hälsoskäl eller 

avsaknad av körkort. 

• Hemsändning ska som princip ske från närmaste dagligvarubutik och får inte ske på ett 

sådant sätt att annan landsbygdsbutiks kundunderlag tunnas ut.  

• Bidraget är generellt och är för närvarande 200 kr per hemsändningstillfälle. 

• Ersättning utgår till högst en hemsändningsförsändelse per hushåll och vecka. 

• Butiken äger rätt att ta ut max 20 kr per kund och hemsändningstillfälle. 

• Varje handlare bestämmer om distributionen ska genomföras med eget fordon eller via 

entreprenör, exempelvis en lokal näringsidkare eller byaförening. Det är upp till parterna 

själva att bestämma hur hemsändningsbidraget fördelas. 



2 av 2 

 
Umeå kommun 

Postadress: 901 84 Umeå 

Telefon:  090-16 10 00 (växel) 

Webbplats: www.umea.se/landsbygd 

Handläggare:  Jennie Bergvall Kalén 

Telefon: 090-16 14 74 

Mobiltelefon: 0735-24 58 44 

Mejladress: jennie.bergvall.kalen@umea.se 

 
 

• Butik eller en av butiken utvald distributör får även erbjuda så kallade inköpsresor där 

kunden får transport till och från butiken. Det är dock inte tillåtet att ta ut någon 

transportavgift då detta kan skapa konkurrens mot taxibolag. 

Stödet betalas ut av avdelningen för Övergripande planering efter en årsredovisning på 

särskild blankett. Umeå kommuns utvalda handläggare skickar påminnelse till butikerna när 

det är dags för redovisning.  

Jennie Bergvall Kalén 

Utvecklingsstrateg landsbygdsfrågor 


