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Hemsändning – få din matkasse 
levereradtillytterdörren
Bor du på landsbygden och har svårigheter att själv ta dig 
till butiken för att handla? Då kan du få dina matkassar 
 levererade hem till dig genom din lokala butik. 

Vad är hemsändning?
Hemsändning är leverans av dagligvaror till bostaden för dig som bor 
på  landsbygden. Det är en service som butiker på Umeå landsbygd kan 
välja att erbjuda. Med dagligvaror menas livsmedel, hygien artiklar och 
övriga varor som  normalt  förekommer i en dagligvarubutik. För detta får 
 butikerna en ekonomisk ersättning som kallas för hemsändningsbidrag 
av Umeå kommun och Region Västerbotten. 

Vem kan få hemsändning? 
Hemsändning är till för dig som bor permanent på Umeå landsbygd 
och har minst 2 kilometer till närmaste dagligvarubutik. Med landsbygd 
 menas  samhällen utanför de stora tätorterna Umeå (inklusive Röbäck 
och Ersmark), Sävar, Holmsund, Obbola och Hörnefors. 

Om du saknar möjlighet att själv ta dig till butiken, till  exempel på grund 
av hälsoskäl eller avsaknad av  körtkort, kan undantag göras från 
avstånds kriteriet.  Det är upp till den lokala butiken i fråga 
att avgöra om möjlighet till  hemsändning finns. 

Hemsändning beviljas högst en gång per vecka och 
hushåll. Butiken har rätt att ta ut max 20 kr per kund 
och hemsändningstillfälle.

Tjänsten  

kostar max  

20 kr/gång



Varförärhemsändningviktigt?
Hemsändning är en service för de boende på landsbygden som inte 
själva har möjligheter att genomföra sina inköp. Genom att butiken får 
ekonomisk  ersättning i form av hemsändningsbidrag, stärks den lokala 
butiken och den kommersiella servicen. Hemsändningsbidraget är en 
viktig del av Umeå  kommuns arbete med landsbygdsutveckling. 

Låterdethärsomnågotfördig?
Prata med din lokala butik för mer information och för att  
göra en beställning. Läs mer om hemsändningar på 
www.umea.se/hemsandning

http://www.umea.se/hemsandning


Övergripande planering
Besök: Stadshuset, Skolgatan 31A

Postadress: 901 80 Umeå
090-16 10 00

umea.kommun@umea.se
www.umea.se/kommun

Stärktserviceochstärktalandsbygdsbutiker
Vill du veta mer om hur Umeå kommun arbetar för att stärka landsbygden?  
Besök vår webbplats: www.umea.se/landsbygd

Sam
tliga foton: Fredrik Larsson
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