Bilaga 1
Regler för erhållande av kommunalt bidrag till butiker utanför
centralorten för hemsändning av dagligvaror
§ 1
Köpmannen åtar sig att ombesörja hemsändning av dagligvaror till alla berättigade hushåll
inom sitt kundområde.
Med dagligvaror förstås livsmedel och andra varor såsom kemisk-tekniska artiklar för vilka
hushållens inköpsbehov ofta är förekommande.
Varudistributionen ombesörjes av handlaren själv och sker med valfritt transportmedel
§ 2
Köpmannen åtar sig att på särskild lista som tillhandahålls av kommunen anteckna utförda
hemsändningar
Listorna överlämnas kvartalsvis, senast den 15 månaden efter, till kommunen. Utbetalning
sker snarast därefter.
För utförd hemsändning lämnas bidrag från kommunen med ett av kommunfullmäktige
fastställt belopp per hushåll och vecka. Beloppet är för närvarande ......................kronor.
§ 3
Bidrag utgår till handlare för varuhemsändning till hushåll som har mer än två kilometer till
sin närmaste butik.
Bidrag utgår för hemsändning till hushåll som bor i tätort som saknar butik och har mer än två
kilometer till närmaste butik.
Bidrag utgår för hemsändning till hushåll som har mindre än två kilometer till närmaste butik
som på grund av funktionshinder eller sjukdom saknar möjlighet att själva ta sig till butiken,
särskild utredning om behovet ska ske i detta fall.
§ 4
För att det kommunala bidraget ska utgå ska handlaren förbinda sig att ombesörja
hemsändning av dagligvaror till alla hushåll som är berättigade och har behov av denna
service.
Överenskommelse om hemsändningsverksamhetens geografiska omfattning på landsbygden
får träffas mellan handlare och kommunen.
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§ 5
Kommunen äger rätt att ta del av affärsrörelsens bokföring och övriga handlingar som hör till
hemsändningsverksamheten.
§ 6
Handlare som planerar förändringar i sin verksamhet, (ägarbyte eller nedläggning) skall
snarast varsla kommunen om detta så att kommunen har möjlighet att vidtaga åtgärder för att
fortsatt trygga varuförsörjningen för de som är bosatta inom området.
§ 7
Ovanstående regler gäller från och med ......................och tills vidare och avtalet upprättas i
två likalydande exemplar varav handlaren och kommunen tagit var sitt.
Avtalet upphör att gälla med en månads ömsesidig uppsägningstid.

Ovanstående regler förbinder sig nedanstående butik att följa som förutsättning för erhållande
av bidrag för hemsändning av dagligvaror.
Butik: _____________________________________________________________________
Namn _____________________________________________________________________
butiksinnehavare / föreståndare

Adress: _____________________________________________________________________
Tel:

____________________________

Fax: ________________________________
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Hemsändning av dagligvaror

Insändes till
Norrköpings kommun
Näringslivskontoret
601 81 Norrköping

Butik
Namn

________________________________

Postgironr:____________

Adress

________________________________

Bankgironr:___________

Månad – år ________________________________
Hemsändning till
Hemsändning enligt avtal
Namn, adress
Utom tätort
Funktionshindrade
Tätort utan
______________________________________butik_______________________

Datum

Antal hemsändningar
===================================================================
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