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Inköp via ICA:s internethandel 

Söderköpings kommun kommer under 2021 att prova på att genomföra 

inköp via ICAs internethandel istället för ett traditionellt inköp i butik. Vi 

kommer att genomföra ett pilotprojekt på en mindre grupp med kunder från 

hemtjänsten.  

 

Du som får detta brev har idag en beviljad insats för inköp och kommer att 

få prova på att genomföra inköp via internet tillsammans med personalen 

från hemtjänsten. 

 

Vad är innebär ett inköp vi ICAs internethandel? 

 

Som vanligt skriver du en inköpslista på vad du vill handla. Sedan beställer 

du och personal från hemtjänsten tillsammans dina varor på en dator. Du 

kan se bilder på varor och hur mycket det kommer att kosta. Betalning sker 

direkt vid beställning och ni bestämmer vilken dag och tid som varorna ska 

hämtas upp. Personal hämtar upp och levererar dina varor, precis som idag, 

och hjälper dig att plocka upp om behov finns. När du handlar på ICAs 

internethandel får du deras pensionärsrabatt på ett inköp per vecka, oavsett 

på vilken dag du handlar. 

 

Du är delaktig i vad som handlas och kan direkt se vad det kommer att kosta. 

Både du och personalen slipper hantera kontantmedel eller kontokort. Det är 

ett trygg och säkert sätt att handla för både dig och personalen.  

 

Vad behövs för att kunna genomföra ett inköp via ICAs 

internethandel? 

 

För att kunna handla på ICA internhandel behöver du: 

• Ett ICA betalkort med tillhörande kod (rosa kort) 

• Pengar insatta i förväg på ditt ICA kort 
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• Ett konto på ica.se för att kunna logga in och genomföra ett köp 

• En e-post där din orderbekräftelse samt kvitto skickas. 

 

Varför inför vi Inköp via internet 

 

Idag är internethandel något som används i alla åldrar och för många olika 

varor och tjänster. Med inköp via ICAs internethandel vill Söderköpings 

kommun kvalitetssäkra och utveckla alla delar av ett inköp med beställning, 

betalning, avhämtning och upplockning av varor.  

 

Du blir delaktig och får mer kontroll över dina inköp samtidigt som 

hanteringen av betalmedel blir säkrare för både dig och personalen.  

 

Erfarenheter från andra kommuner visar på mer delaktighet och ökad 

självständighet för den enskilde och förbättrad arbetsmiljö och frigjord tid 

för personalen. Idag använder flertalet av kommunerna i Sverige någon form 

av inköp via internet i sina verksamheter.  

 

Vad händer nu?  
 

Personal från hemtjänsten bokar in en genomgång med dig (och dina 

anhöriga om så önskas) för att kontrollera alla punkter ovan är OK innan 

första inköpet via internet. Personalen visar även hur en beställning och 

betalning går till.   

 

På bestämda dagar/tider genomför sedan du och personalen en beställning 

och leverans av det du har handlat kommer på utsedd dag.  

 

Vill du veta mer? Kontakta oss på telefon 0121- 182 88 eller läs mer på 

www.soderkoping.se. Sök på inköp internet så kommer du till rätt sida.  

 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Josefine Myhrer, enhetschef 

 

http://www.soderkoping.se/

