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Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 § 13 
ändring 2012-05-28, § 43 

HEMSÄNDNINGSBIDRAG 
EMMABODA KOMMUN 
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HEMSÄNDNING AV DAGLIGVAROR I EMMABODA KOMMUN 
Pensionärer och funktionshindrade som är bosatta utanför Emmaboda tätort har möjlighet att få 
hemsändning av dagligvaror. 

Varje hushåll kan nyttja tjänsten 1 gång per vecka.  

Är man intresserad av denna service så tar man själv kontakt med butiken som utför tjänsten. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige lämnar kommunen bidrag till livsmedelshandlare som 
distribuerar dagligvaror till hushåll i kommunens gles- och landsbygd. Syftet med bidraget är att 
upprätthålla och fortsätta trygga varuförsörjningen i lands- och glesbygd. 

Dessa butiker erbjuder hemsändning av dagligvaror i dagsläget: 

ICA Matboden 
Nygatan 2, 360 60 Vissefjärda 
Telefon 0471-200 33 

Fröjds Motorservice 
Korsvägen 1, 361 94 Eriksmåla 
Telefon 0471-412 00 

Tempo Broakulla 
Landsvägen 29, 361 53 Broakulla 
Telefon 0471-401 00 

Ica Nära Lindås 
Södra Lindåsgatan 25, 36142 LINDÅS 

Matöppet i Långasjö 
Kyrkvägen 49, 361 95 Långasjö 
Telefon 0471- 540 70 
 

Kommunstyrelsen ansvarar för administration och utveckling av hemsändningsbidraget.  

2007 beslutade Emmaboda kommun att hemsändningsbidrag skall utgå till butiker utanför 
Emmaboda tätort, som kör ut dagligvaror till pensionärer och funktionshindrade. 
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REGLER FÖR HEMSÄNDNINGSBIDRAG 
Bidraget utgår för hemsändning av dagligvaror till pensionärer och/eller funktionshindrade, som 
stadigvarande bor i kommunen. 

• Hemsändningsbidraget utgår med 120 kronor per leverans. 

• Bidraget utgår för en leverans per hushåll och vecka. 

• Handlaren får rätt att ta ut 20 kronor i leveransavgift av kunden. 

• Konsumenten väljer själv leverantör/butik. 

• Hemsändningen skall ske med köpmannens eget fordon. 

• Utförda leveranser skall noteras på särskild lista. 

• Kommunstyrelsen utvecklar och administrerar hemsändningsbidraget. 

• Listan redovisas kvartalsvis till Emmaboda kommun som betalar ersättning till handlaren 
senast 30 dagar efter mottagen redovisning. 
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