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Stöd till handeln för hjälp
med hemleverans i juletid!
Under förra veckan skickade vi ut en förfrågan till kommunens
föreningar kring intresse av att hjälpa er med hemleverans av varor
inför julhandeln. Vi har fått mycket bra respons från flera föreningar
som gärna vill hjälpa till när ni själva inte har möjlighet att leverera
varor till era kunder. Många av er har redan idag en utökad service med
hemleverans direkt till kund, vilket gör att den här servicen kommer
vara ett komplement till er egen hemleverans om efterfrågan från
kunderna blir för stor. Vissa av er har inte möjlighet att själva leverera ut
till kund, något som vi hoppas att den här servicen kan öppna upp för.
Eksjö kommun kommer därför att bidra med sammanlagt 50 000 kronor
till de föreningar som har möjlighet att hjälpa till med hemleveranser.
Ni kommer således inte behöva hantera ersättning för föreningarnas
tjänster, utan enbart kontakter kring praktiskt upplägg och bokning av
leveranser. En lista kommer att sammanställas inför den 14 december
och skickas ut till er så att ni vet vilken kontaktperson och förening ni
kan vända er till för att få era varor levererade. På nästa sida finns
riktlinjer kring aktuellt upplägg som även skickats ut till föreningarna.
Vi hoppas att vi med detta kan hjälpas åt att förbättra servicen mot era
kunder och att det i förlängningen innebär mer försäljning för er!
Vid frågor kring upplägget är ni välkomna att kontakta mig.
Maria Lindholm
Näringslivsavdelningen, Eksjö kommun
Telefon: 0381-368 20
E-post: maria.lindholm@eksjo.se
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1. Leverans är tänkt att erbjudas helgfria måndagar till fredagar mellan den
14 december 2020 till och med den 14 januari 2021, utifrån efterfrågan
och praktisk möjlighet för föreningarna.
2. För hemleverans inom Eksjö kommuns tätorter (kortare sträcka än 10
kilometer) erhåller föreningen en engångssumma om 150 kr per utkörning.
3. För hemleverans utanför Eksjö kommuns tätorter (längre sträcka än 10
kilometer) erhåller föreningen en summa om 250 kr per utkörning.
4. Utkörning gäller inte livsmedel, medicin eller systembolagsvaror.
5. Varorna ska rymmas i en personbil (max 20 kg) och det sammanlagda
värdet på köpet (varan/varorna) ska överstiga 150 kr.
6. Varorna levereras enligt överenskommelse med butiken, med 1–2
dagars framförhållning.
7. Föreningen ansvarar för dokumentering av körningar, där kostnaden
återsökts i efterhand från kommunen enligt ovan taxa och separat
ansökningsblankett.
Ersättning betalas ut, genom ansökan till Eksjö kommun, med redovisning
av antal leveranser, samt för vilken handlare/butik. Maxbelopp som kan
utbetalas per förening är 24 000 kr.
Utbetalning till föreningarna kommer att påbörjas i januari 2021 och sista
dag för ansökan om utbetalning är den 29 januari 2021.

