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Presidium Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet  
Tid: 2016-04-12 09:00-11:10 

 
Plats: Malin Wengholms tjänsterum 

§10 Bidrag för hemsändning av dagligvaror på 
landsbygden Vetlanda kommun 
Diarienummer: RJL 2016/358 
 
Beslut: Presidet föreslår att nämnden beslutar att 

• Vetlanda kommun beviljas hemsändningsbidrag för 216 900 kr 
dvs 50% av ersättningsberättigat stödunderlag. 

• Finansiering sker ur anslaget för 1:1 medel 
 
Sammanfattning  
En ansökan om hemsändningsbidrag har inkommit till Region 
Jönköpings län från Vetlanda kommun. Ansökan avser 
kommunens kostnader under perioden 2015-01-01 – 2015-12-31. 
Totalt har kommunen haft kostnader för 433 800 kr. 
 
Beslutet skickas till:  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
 

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Malin Wengholm Torbjörn Eriksson  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
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Charlotte Jerkelund 



 

Tjänsteskrivelse  

2016-04-01 RJL2016/358 

  

 

   

Regionledningskontoret   

Elisabet Eriksson Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 

      

Bidrag för hemsändning av dagligvaror 
på landsbygden Vetlanda kommun 

Förslag till beslut  

 Vetlanda kommun beviljas hemsändningsbidrag för 216 900 kr dvs 50% av 

ersättningsberättigat stödunderlag. 

 Finansiering sker ur anslaget för 1:1 medel 

 

Sammanfattning  
 En ansökan om hemsändningsbidrag har inkommit till Region Jönköpings län 

från Vetlanda kommun. Ansökan avser kommunens kostnader under perioden  

2015-01-01 – 2015-12-31. Totalt har kommunen haft kostnader för 433 800 kr. 

 

Information i ärendet 
I och med regionkommunbildningen har från 1 januari 2015 rätten att besluta om 

företagsstöd övergått från Länsstyrelsen till regionen. Beviljade stöd till 

kommersiell service som överstiger 100 000 kr beslutas av nämnden. Övriga 

beslut fattas enligt delegation av direktör för regional utveckling.  

 

Enligt förordningen om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284) kan 

hemsändningsbidrag lämnas till kommuner, som helt eller delvis bekostar 

hemsändning av dagligvaror till hushåll. Det är ett kommunalt ansvar att se till att 

invånarna har tillgång till varuförsörjning, det vill säga mat och dagligvaror. För 

de människor på landsbygden som inte bedöms ha möjlighet att ta sig till butik 

och handla själva, kan kommuner söka hemsändningsbidrag för att betala 

hemsändning av matvaror. Statligt hemsändningsbidrag kan utgå med högst 50 % 

av kommunens nettoutgift för hemsändningen.  

 

Beslutsunderlag  

 Ansökan om statligt bidrag till hemsändning i Vetlanda kommun för år 

2015, Dnr RJL 2016/358 



 

Tjänsteskrivelse  

2016-04-01 RJL2016/358 

 
 

 

 
Beslutet skickas till  
Vetlanda kommun 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

 

Agneta Jansmyr 

Regiondirektör 

Ulrika Geeraedts 

Regional utvecklingsdirektör 

 

  

 

 

 

  

 

  












