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Tillämpningar för varuförsörjningspolicy
Inledning
Varuförsörjningspolicyn fastslagen för Hudiksvalls kommun, avser att stimulera
tillgången till lokal service på landsbygden. Policyn omfattar generella riktlinjer
beslutade av kommunfullmäktige 2015-05-25.
Som stöd för policyn finns dessa tillämpningar fastslagna av kommunstyrelsen 201509-03 omfattande tre delrubriker:
 Prioriterade och extra prioriterade områden
 Hemsändningsbidrag
 Servicepunkter

Prioriterade och extra prioriterade områden
Definition
Varuförsörjningspolicyn avser följande geografiska områden:
 Prioriterade områden (se figur 1) utgörs av:
o Områden belägna minst 10 km från Hudiksvalls centrum.
 Extra prioriterade områden (se figur 2) utgörs av:
o Definitionen utifrån avstånd, angelägenhet och restid till service samt
enskilda verksamheters betydelse för annan samhällsservice, liksom
andra specifika förhållanden.
o Definierade områden är
- ”Gamla” Bjuråkers församling (ej den del som utgörs av
”Gamla” Norrbo församling i den sammanslagna
församlingen Bjuråker-Norrbo))
- Överälve by
- Hornslandet inklusive Arnöviken
- Nianfors inklusive Niannoret.
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Gräns för prioriterade områden,
10 km från Hudiksvalls centrum,
dvs de prioriterade områdena
ligger utanför det markerade
området.

Figur 1: Prioriterade områden är belägna mer än 10 km utanför
Hudiksvalls centrum.

Extra prioriterat område

Figur 2: Extra prioriterade områden i Bjuråkersbygden inkl.
Överälve, Nianfors och Hornslandet.

3 (4)
2015-06-16

Hemsändningsbidrag
Definition
Bidrag kan ges till butiker för hemsändning av dagligvaror till kommunmedlems
hushåll inom prioriterade och extra prioriterade områden efter särskild redovisning
till kommunen.
Förutsättningar för ersättning för hemsändning:
 Betjänat hushåll skall omfatta kommunmedlem i Hudiksvalls kommun,


Ersättning ges för högst två hemsändningar per vecka och hushåll.



Förutsättning för utbetalning av hemsändningsbidrag är att redovisning sker
till kommunen senast sex månader efter hemsändningstillfället.



Ersättning för hemsändning per tillfälle fastställs av kommunstyrelsen.



Butiken får ta ut skälig ersättning från kund för hemsändning.



Ersättning utgår i tätorterna om avståndet mellan hushållet och närmaste
butik är mer än 2 km. För hushåll utanför tätorterna finns inget avståndskrav.



Butik i tätort som inte ligger i prioriterat eller extra prioriterat område kan
erhålla ersättning för hemsändning till hushåll inom dessa områden.
Förutsättningen är att ingen annan butik, inom prioriterat eller extra
prioriterat område, tillämpar hemsändning.

Kommunstyrelsen har fastställt att butiker som uppfyller ovan angivna
förutsättningar erbjuds ersättning för hemsändning om 200 kr per tillfälle och
hushåll. Av detta utgör 50 % kommunens egen kostnad. Återstående 50 %, dock
maximalt 100 kr, återsöker kommunen från Länsstyrelsen (Från 1 jan 2015 Region
Gävleborg).
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Servicepunkter
Definition
Ersättning för utförd service å kommunens uppdrag kan ges till butiker för
dagligvaror inom prioriterade och extra prioriterade områden enligt särskilt avtal
mellan servicelämnaren och kommunen. Serviceuppdrag liksom årsvis
ersättningsbelopp för denna service fastställs av kommunstyrelsen för en avtalsperiod
om tre år.
Serviceuppdrag som servicelämnaren gör tillgängliga för allmänheten:
 Dator och internet samt WI-FI inom och utanför butiken.
 Kaféhörna hos servicelämnaren
 Utföra hemsändningsuppdrag
 Erbjuda turistinformation och viss kommunal information
 Genomföra minst tre kundaktiviteter per år
Hudiksvalls kommuns åtagande:
 Kommunstyrelsen har beslutat att ge ersättning för serviceuppdrag till
servicelämnare som uppfyller minst tre av uppdragen. Ersättningen är 10 000
kr per uppdrag och år.
 Tillhandahålla 1 st beachflagga, 1 st fasadskylt och 1 st tryckoriginal med
symbolen för SERVICEPUNKT.

Symbolen för SERVICEPUNKT enligt det utseende som godkänts av Trafikverket och framtagits
och getts användningsrätt av Örnsköldsviks kommun.

