Ansökan projektstöd steg 2.

Sökande: Lugnviks IF
Adress: Skolvägen 10 87275 Lugnvik
Organisationsnummer: 888400-0723
Kontaktperson: Tommy Sjölund
Telefon 0612-51012. Mobil 072-544 24 47
Mail: tosj56@hotmail.com

Projektnamn: Bättre service genom samverkan, ger bättre möjlighet att bo och verka på landet.

Sökande och samarbetsparter.
Lugnviks IF är administratör av projektet. En idéel förening som är lika mycket samhällsförening som
idrottsförening. Jobbar för att hålla bygden levande och attraktiv. Har ca 475 medlemmar.
Närköp i Lugnvik Ekonomisk Förening. Butiksnamnet är Handlaren i Lugnvik. Drivit dagligvarubutik
sedan 2002. Ägs till 40 % av Lugnviks IF. Öppet alla dagar i veckan. Har fyra anställda fördelat på 3,0
tjänster.
Eko Teck i Kramfors Ekonomisk Förening. Ett personalkooperativ och socialt företag som bildades
2006. Har många olika grenar men främst är service av hushållsnära tjänster. Har 12 helårsanställda
samt 6-7 säsongsanställda sommarhalvåret. Tillkommer alltid ett antal praktikanter som
Arbetsförmedling eller Försäkringskassan placerat.

Projektet, behov och ide: Många, speciellt äldre eller personer med rörelsehinder, avsaknad av
körkort, bil, långa avstånd eller även av andra orsaker, har behov av hjälp med köpa hem dagligvaror.
Dessa problem försvårar att bo kvar hemma, speciellt om man bor på landsbygden eller i mindre
samhällen. Lösningar är ibland släktingar eller grannar som man får be om hjälp, för äldre som har
hjälp av Hemtjänsten kan de även handla till kunden. Det senare är rätt dyrt för kunden även om inte
Hemtjänsten kan betalt vad det egentligen kostar. I vissa fall kan kunden nått kostnadstaket och då
står det allmänna för kostnaden.

Genom samverkan mellan parterna i projektet kan vi erbjuda en för kunden kostnadsfri lösning.

Eko Teck utför städtjänster hos ca 40 kunder kontinuerligt i dag. De gör totalt varje månad ca 85-95
städuppdrag. Man har dessutom många kunder som man hjälper med trädgård eller snöskottning.
Genom att samarbeta kan vi via Eko Tech lansera tjänsten att samtidigt som man får besök av dem
även få sina dagligvaror handlade och hemkörda. Kunderna känner Eko Techs personal och har
förtroendet etablerat. Om kunden vill ha den så ringer butiken upp dagen innan besöket. Tar order,
plockar ihop varorna som sedan hämtas av Eko Teck på morgonen när man åker ut. Varorna
faktureras kund. LIF administrerar hela tjänsten och fördelar hemsändningsbidrag och kostnader
mellan Eko Tech och Lugnviks Närköp.
Det ger för LIF ett litet stöd till kostnader men framförallt ett sätt att hålla landsbygden levande,
dessutom har vi många äldre medlemmar runt om i bygden. Vi skulle dessutom kunna anställa en
person med handikapp. Max arbetstid för henne är 10 timmar per månad och inga stöd för detta
utgår i övrigt. Av de 10 timmarna räknar vi med att 75 % går till projektet.
Vi är medveten om att det tar tid att etablera en ny tjänst och lägger en målsättning om att per
månad ha 40 leveranser med snittköp på 300 kr per kund vid projekttidens slut. Eko Tech får del av
hemsändningsbidrag, 0,5 av 150 kr per st. Ger då 3,000 kr i månaden. Från butiken får man också viss
ersättning för tidsåtgång. I detta fall ca 600 kr till. Summa 3,600 kr i månaden. Dessutom kan man
erbjuda en extra tjänst som kan locka till att få fler kunder totalt.
För Närköps del ger detta exempel hemsändningsbidrag 3,000 kr minus ersättning till Eko Tech 600 kr
plus bruttovinst på 12,000 = 3,300. Alltså ca 5,700 kr per månad och med samma uppsida med flera
kunder på sikt.
Stora vinnare är de kunder som nyttjar detta, får sina varor hemkörda kostnadsfritt och därmed
mycket bättre möjlighet att bo kvar i sin hemort. Vi vet att det för många skulle vara en bra lösning
av ett omtalat problem.
Annan vinnare är landsbygdsområden som får lättare att överleva genom att fler kan bo kvar eller
lockas att flytta till.
Vi ser detta som en ny möjlighet och service. Projektstödet ger oss möjligheten att undersöka i
praktiken hur detta försök faller ut och om det lyckas utan tvekan kan göras på många andra ställen,
orter, med samma problem.

Vi har nämnt Hemtjänsten. Detta är ingen konkurrent till dem, kanske ibland ett bra alternativ.
Kanske även en besparing för dem i vissa fall. MEN av Eko Tecks kunder som köper dessa tjänster i
dag har endast ca 20 % hjälp av Hemtjänsten. Alltså 80 % inte. Det visar att vi inte har allt för stor
beröring med varandra.

Långsiktigt mål är att tjänsten utvecklas, får fler kunder på så vis får sin vardag underlättad, som gör
att den för parternas del är självförsörjande utan projektstöd och att den ska ha gjort landsbygd och
mindre samhällen mer attraktiva. Och att det sedan upprepas på många andra ställen.

PROJEKTTID
2016-09-01 till 2018-03-31

En tid vi tror det tar att etablera oss i detta och få ett grepp om utfallet efter slutpunkt projekt.

Kontaktpersoner:

Tommy Sjölund 072-5442447. Mail tosj56@hotmail.com Lugnviks IF ordförande, ekonomi Lugnviks
Närköp
Lars Åker Eriksson 070-64606047. Mail larsaake.ericsson@kempesel.se Ordf Lugnviks Närköp.
Birgitta Severin 0612-51516. Mail birgitta.ekoteck@telia.com. Platschef Eko Teck i Kramfors.

Projekt: Regionalfonden ??
Lokalt ledd utveckling Leader Höga Kusten.

Avser Västernorrlands län.
Lokalt ledd utveckling Leader Höga Kusten-

Målgrupp: Främst äldre personer eller personer med svårigheter i övrigt att på ett lättsamt sätt ha
tillgång till dagligvaror utan att det skall kosta något extra. Och som med de svårigheter man har i
dag gör det extra besvärligt bo kvar hemma, på landsbygden eller på mindre orter överhuvudtaget.

Utgifter i detta projekt. 210,435 kr.

Anställd Lugnviks IF .
Gun Westin. 10 timmar per månad varav 75 % tillhör detta projekt.

Omräknat till månadslön 22,000
Semestertillägg 1,06
Schablonpåslag 42,68 %.
Summa månad 31,719 kr.
Timkostnad 221,30

16 månader x 10 timmar x 0,75% = 120 timmar x 221,30
Total kostnad Gun Westin i projekt = 26,556 kr
Schablontillägg 15 % = 3,983 Kr

Summa kostnad Gun Westin = 30,539 kr.

LIF anställer en person från Lugnviks Närköp att sköta beställningar, plockning kundkassarna samt
underlag fakturering. Samtidigt vara kundansvarig för Eko Tecks kunder hos Lugnviks Närköp.
Tidsåtgång 2 timmar per dag x 5 dagar i veckan.
Anställd Andrea Kanon. 10 timmar per vecka./ ersättare under hennes semester 2017.

Månadslön 22,990 kr
Semestertillägg 1,06
Schablonpåslag 42,68 %
Summa månad 33,151 kr
Timkostnad 231,30 kr
16 månader = 65 veckor x 10 timmar = 650 timmar x 231,30 = 150,345 kr
Schablontillägg 15 % = 22,551 kr

Summa kostnad Andrea Kanon = 172,896 kr

Summa arbetskostnader i detta projekt.= 203.435 kr.
Tillkommer kyllådor för transport samt extra telefon och abonnemang,
Ersättning Eko Teck tidsåtgång vid lansering tjänst befintliga kunder, totalt 75 kunder a 15 minuter
Summa extrakostnader ca 7,000 kr

Utgiftstyper

Lansering och material vid start 7,000 kr
Löpande administration via Lugnviks IF 30,539 kr.
Löpande utförande Lugnviks Närköp hela projekttiden 172,896 kr.

Finansiering av 209,435 kr

Egen insats 10 % 20,943,50
Lokalt ledd utveckling Leader Höga Kusten 90 % 188,491,50

Eget arbete i projektet beräknas till ca 450 timmar.

Förarbeten inför projektet samt mötestid, fysiskt eller via telefon.
Iordningsställande av material inför lansering, kundundersökning.
Handhavande av ärendet strategiskt från förundersökning till slutförande och utvärdering.

På grund av fel hos Jordbruksverket gick det inte genomföra detta i deras program utan vi skickar till
er via mail samt skriver ut en pappersupplaga som kommer via post.

För Lugnviks IF 20160604

Tommy Sjölund

.

