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Kommuninvånare som inte själv kan ta sig till, och bor viss långt ifrån butiken, kan få sina
dagligvaror hemsända och butiken kan få bidrag till detta från kommunen. Hemsändning
riktar sig till personer bosatta på landsbygd utanför Sunne tätort.
Hemsändning via butik
Personer som är i behov av hemsändning av dagligvaror tar kontakt med närmaste butik och fyller i en
blankett som handlaren sedan skickar till kommunen. Blanketten finns även att hämta på kommunens
hemsida. Invånaren intygar på blanketten att kriterierna nedan är uppfyllda:
• Den som söker hemsändning bor på landsbygden utanför Sunne tätort och minst 2 km från
närmaste butik (kan vara kortare avstånd för person som har rätt till färdtjänst).
• Den som söker hemsändning kan inte själv, på grund av funktionsvariationer, sjukdom, skada
eller annat som begränsar rörligheten, ta sig till butik för att handla dagligvaror.
• Den som söker hemsändning är åretruntboende inom Sunne kommun. Om sökanden inte är
åretruntboende men är berättigad till biståndsinsats för inköp enligt socialtjänstlagen kontaktas
istället kommunens handläggarenhet.
Hemsändning medges med högst två tillfällen/vecka.
Ersättning
Vid hemsändning betalas ersättning ut till butiken med det belopp (kr/hemsändning) som beslutats av
kommunen i respektive års budget (för närvarande 200 kr/hemsändning). Butiken skickar kvartalsvis
underlag till kommunen för utbetalning av ersättning. Kommunen eftersöker del av ersättningen från
Region Värmland (för närvarande 50%).

