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Ansökningsblankett för kommunalt hemsändningsbidrag  

För att erhålla kommunalt hemsändningsbidrag måste några villkor uppfyllas. Dessa villkor och övrig 

information finns i bifogad bilaga Information om kommunalt hemsändningsbidrag. 

Läs noga igenom informationen innan du fyller i ansökan, så du känner till villkoren för att kunna få 

bidrag. 

Ansökan är personlig och gäller endast för den sökande. 

 

Namn: ____________________________________ 

Adress:____________________________________ 

Postnummer:____________  Ort:______________________________ 

Födelseår:______________________ 

Telefon och eventuell e-post:__________________________________________ 

 

Jag intygar att jag läst bilagan med villkor och information om vad som gäller för att få 

hemsändning och uppfyller villkoren för att kunna nyttja kommunalt hemsändningsbidrag. 

Datum: ___________________________ 

Underskrift: 

_____________________________________________ 

Namnförtydligande: ___________________________   

 

Vid felaktiga uppgifter kan sökande bli återbetalningsskyldig för beviljat bidrag. 

Fullständigt ifylld ansökan om hemsändningsbidrag, samt eventuella intyg ska lämnas till Jokkmokks 

kommun: 

Jokkmokks kommun  

Hemsändningsbidrag 

962 85 JOKKMOKK 

 

Alla personuppgifter som du lämnar till oss kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen 

(GDPR). Dina personuppgifter används endast för att behandla ditt ärende.  

Huvudman för hemsändningsbidraget är kommunstyrelsen, Jokkmokks kommun. 



Information om kommunalt hemsändningsbidrag i Jokkmokks kommun 

 

Ansökan för kommunalt hemsändningsbidrag ska göras till Jokkmokks kommun på därvid anvisad 

blankett. Ansökningsblankett för hemsändningsbidrag kan hämtas på www.jokkmokk.se eller 

beställas från Jokkmokks kommun på telefon 0971-170 00. 

 
Villkor för hemsändning: 

 

*Sökande ska vara pensionär, det vill säga minst 65 år. Om den sökande är under 65 år ska ett 

pensionärsintyg från Pensionsmyndigheten bifogas. 

*Sökande kan inte själv eller med hjälp av annan ta sig till affären och handla dagligvaror med bil 

eller buss. För att styrka dina uppgifter ska exempelvis läkarintyg bifogas.  

*Sökande ska vara fast boende och folkbokförd på den adress man ansöker om hemsändning till. 

*Det ska vara minst 15 km till närmaste dagligvarubutik. 

*Hemsändning ska ske med användande av reguljära trafikmedel när så är möjligt. Varorna levereras 

till närmaste avlämningsställe för Bussgods. Om sökanden inte själv eller med hjälp av annan kan 

hämta varorna får sökande kontakta biståndshandläggare på Jokkmokks kommun för att utreda om 

man har rätt till hjälp av hemtjänst. 

* Sökande får beställa dagligvaror en gång per vecka och hushåll. Inköpssumman ska överstiga 150 kr 

per tillfälle. 

*Fri hemsändning avser normalförbrukning av livsmedel, dock maximalt 40 kg per försändelse. 

*Fri hemsändning får inte användas för kommersiell verksamhet 

*Den som missbrukar Jokkmokks kommuns regler för kommunalt hemsändningsbidrag förlorar 

rätten till fri varuhemsändning. 

 

Huvudman för hemsändningsbidraget är kommunstyrelsen, Jokkmokks kommun. 

Följande butiker har Jokkmokks kommun avtal med: COOP Jokkmokk, ICA Jokkmokk och COOP 

Vuollerim. 

 

Efter inkommen ansökan kommer ärendet att handläggas och beslut kommer att skickas till 

sökanden. 

Vid beviljat bidrag är den sökande själv ansvarig för att skicka in beslutet till butiken som 
man valt att handla hos. Butiken får endast ordna kommunal hemsändning av varor till de 
personer som de har fått ett beviljat beslut från.  
 
 


