
 

Förstudie Los 

 
 

180615 
Ljusdals kommun 
Författare: Barbro Keijzer 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

Innehåll 
Förstudie Los .................................................................................................................................... 3 
   Resultat………………………………………………………………………………………..………………………………………….3 

 
Förstudie gällande samordnad kommunal verksamhet i Losbygden ........................................... …4 
   Inledning…………………………………………………………………………………………………………………………..……..4 
   Syfte………………………………………………………………………………………………………………………..……………….4 
   Metod……………………………………………………………………………………………………………..……………………….4 

Genomförande ................................................................................................................................ 4 
 
Resultat ............................................................................................................................................ 5 
  Vilka verksamheter offentliga, privata och ideella finns i Los och hur fungerar dessa idag? ........ 5 

  Vilka möjligheter finns det att samordna och utveckla de verksamheter som finns i Los idag och          

  finns potential för nya verksamheter att utvecklas? ..................................................................... 8 

 
  Vinster som går att  räkna in i dessa möjligheter är………………………………….…………….9  

  Fördelar med ny lösning…………………………………………………………………….……………………10  

  Nackdelar med ny lösning……………………………………………………………………………………...10  

Ekonomi..………………………………………………………………………………………………………………………………….10 

Slutsats och reflektioner ................................................................................................................ 11 
 

 
 

 
 
 
 

 



 
 

3 
 

Förstudie Los 
 
Resultat 
 
Utifrån resultatet framkommer att det finns samordningsvinster att göra i Los, för de som bor i 
bygden och för kommunen i sin helhet. 
För att bygden skall fungera i det dagliga livet behöver de som bor och arbetar där hjälpa 
varandra med den praktiska driften. Utifrån ett miljöperspektiv kan positiva förändringar göras 
om resorna mellan Los och Ljusdal kan minimeras, genom att lägga de arbetsuppgifter som finns 
i Los på dem som bor och verkar på orten i så stor utsträckning som möjligt.  
 
Under förstudien har undertecknad uppfattat att det finns vilja hos majoriteten av kommunens 
anställda att göra förändringar rörande driftsform och innehåll i verksamhet. Flera av de 
intervjuade är intresserade av att arbeta gränsöverskridande och utöka verksamheterna.  
 
För att göra en ny organisation möjlig bör man hitta en nyckelperson som kan och vill driva ett 
färändringsarbete samt överföra de verkliga kostnader som krävs för att driva en organisation av 
denna form. Det betyder i praktiken att varje förvaltning och de kommunala bolagen får dela på 
de kostnader som ingår. Om utgångspunkten alltid är behov så bör den satta budgeten vara 
flexibel över tid.  
 
Om beslut fattas för utvecklandet av ny organisation i Los behöver man ta ställning till vart i 
organisationen den nya organisationen skall vara placerad. Oavsett vart man bestämmer sig för 
är det viktigt för att behålla olika professioner, erbjuda anställda att ta del av information och 
vidareutbildning från respektive förvaltning. 
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Förstudie gällande samordnad kommunal verksamhet i 
Losbygden  

Förstudie Losbygden 
 
Inledning 
 
Förstudien Losbygden baseras på det arbetssätt som det kommunala projektet Ramsjöbygden 
genomfört under perioden 2016-2018. Los ligger sex mil från Ljusdals tätort, precis i kanten av 
Gävleborg och granne med Dalarnas och Jämtlands län. I Los inklusive Hamra h75 registrerade 
företag. 
Syfte 
 
Att undersöka om man i Los kan samordna och utveckla kommunala verksamheter och bolag på ett 
kostnadseffektivt sätt, och genom detta stärka bygdens överlevnad genom att privata aktörer, ideella 
organisationer och offentlig verksamhet samverkar i olika lösningar sett ur ett helhetsperspektiv. 
 
 
Metod 
 
Fakta och annan information har tagits fram genom intervjuer, samtal och möten med anställda i 
kommunens verksamheter och boendes i Losbygden. Träffar har skett med de kommunala bolagen 

och berörda på de olika förvaltningarna.  Dessa frågor har besvarats: 
 Vilka verksamheter offentliga, privata och ideella finns i Los idag och hur fungerar dessa och 

finns det samverkan däremellan? 

 Vilka möjligheter finns det att samordna och utveckla de verksamheter som finns i Los idag 
och finns potential för nya verksamheter att utvecklas? 

                                                                                                                                                                     
Idag finns en arbetsgrupp i Los kopplad till förstudien, där nyckelpersoner och funktioner från 
kommunal och ideell verksamhet finns representerade. Arbetsgruppen är ett verktyg för 
projektledaren att snabbt kunna driva frågan framåt samt att få kunskap om rådande kontext.  

Alla kommunanställda i Los har vid 4 tillfällen bjudits in till informationsmöten ang. förstudien, samt 
individuella intervjuträffar. 

Genomförande 

Intervjuer, möten och samtal har av Projektledare Barbro Keijzer och projektmedarbetare Maria 
Bertilsson genomförts med personer från Ljusdal kommun inom: 

 Kostenheten 

 Äldreomsorg/hemtjänst 

 Bibliotek 

 Skola 

 Barnomsorg 

 Ungdomsgård 

 Gata/Park 

 Städ 
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Samtal har också förts med berörda kommunala bolag: 

 Ljusdals energikoncern 

 AB Ljusdals Hem 

 Stiftelsen NärLjus 
 
 

Samtal med Ideella organisationer: 

 Byarådet i Los 

 Kyrkan 

 Aktiva föreningar i Losbygden  

Samtal med företagare i bygden. Idag finns ca 75 st i Los/Hamra 

 Loos konstruktionsbyrå AB 

 AFL Konsult 

 Bed and Breakfast 

 Lottaboden 

 Fågelsjö gammelgård  

 Hamra Viltvård o konferens 
 

Resultat  
 

Vilka verksamheter offentliga, privata och ideella finns i Los och hur 
fungerar dessa idag? 
 

Äldreomsorg/Hemtjänst 

På äldreboendet, Furugården som är Los största arbetsplats erbjuds idag 16 boendeplatser och 11 
avlastningsplatser. Furugårdens lokaler är stora och det finns utrymmen som endast används ibland 
eller inte alls t.ex. terapilokal, matsal och kontor, vilka skulle kunna ge plats för fler verksamheter. 
Hemtjänsten har ca 46 kunder på ett stort upptagningsområde som inkluderar Kårböle, Hamra, 
Fågelsjö, Noppikoski och Tandsjöborg. 
Ingen Dagverksamhet erbjuds i verksamheten. 
Verksamheten har totalt 44 anställda, fördelat på VOBO 17 st, Korttids 10 st, Natt 7 st och Hemtjänst 
10 st. 
Verksamheten sköter själva hämtning av larm från tätorten, samt Trygg hemgång. 
På Furugården finns 8 lägenheter som hyrs ut av AB Ljusdalshem. Dessa hyresgäster bjuds ibland in 
till evenemang som anordnas i verksamheten. 
 

Kostenheten 

I köket på Furugården arbetar två anställda måltidsbiträden, varav den ena har 50% på kostenheten 
och 50% på skolan. 
Måndag till fredag lagas mat till Furugården och skolan, totalt ca 140 portioner.  
I anslutning till köket finns en stor matsal som stängdes för tre år sedan i samband med 
nedskärningar. Idag  används matsalen endast vid speciella evenemang. 
Maten till hemtjänstens kunder levereras 2 dagar/ vecka av Samhall till Furugårdens kök och körs 
därifrån ut till kund av hemtjänstpersonalen.  
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Ungdomsverksamhet                                                                                                                                            

Ungdomsgården har en timanställd ca 25%, vilken kombinerar sin tjänst med 75% som resurs på 
dagis/fritids. Verksamheten har öppet två kvällar i veckan, totalt 9 timmar. Verksamheten riktar sig 
till elever från åk. 5 och besöks av upp till ca 30 personer per tillfälle. Den anställda har ingen eller 
gles kontakt med andra enheter eller ledning i tätorten. Det finns ingen vikarie, vilket innebär att 
verksamheten stängs vid sjukdom. 

 
Skola/Barnomsorg 

Los skola är en F-9 skola och har 55 elever. 
Personalstyrkan består av ca 7 tjänster, av vilka endast 3 är heltidstjänster.  
Skolan har viss samverkan med privata företag och Furugården. 
Flera av de som jobbar i skolan pendlar från olika håll. 
Förskola och Fritids finns i gemensamma lokaler och har 14 resp. 12 inskrivna barn. Arbetslaget 
består av 3,20 anställda som samarbetar. 
Många har kombitjänster för att få ut heltid. Skola, bibliotek, kyrka, förskola och fritids har ett 

nära och integrerat samarbete. 
Skolan har en rektor på deltid och två förstelärare som också ingår i ledningsgrupp. 
Skolan köper vaktmästartjänst av AB Ljusdalshem för ex. glödlampsbyte och lättare reparationer.  
Hemkunskapen köper sina ingredienser via Ica Nickeln, övriga inköp till skola och kost köps via 
Servera. 
 

Biblioteket 

Biblioteket i Los är ett integrerat folk- och skolbibliotek och benämns som bygdens ”kulturhus”. 
Biblioteket har en central roll, då flera aktiviteter sker i dess lokaler, dels av skolan men också för 
allmänheten tex studiecirklar, stickcafé, bebiskvällar, författarkvällar mm. 
Bibliotekarien erbjuder bokcafé på Furugården 1 gg/månad, samt har utlåningsböcker på 
Hälsocentralen. 
Verksamheten har en anställd på 62,5%. En minskning har skett från tidigare 75%. 
Transport av böcker mellan huvudbibliotek och Los sköts av AME. 
Bibliotekarien åker på APT till tätorten 1 gg/månad. 
Bokbuss kommer till Los var 14:e dag. 
 

Fastighet 

From 1 maj 2015 flyttas den vaktmästare som varit anställd av Fastighet över till AB Ljusdalshem.                                                                         
Fastighet äger brandstationen, skolan och dagis samt överbyggnaden på gruvan i Los.      
                                                                                                        

Gata/Park 

Har en anställd 100 % som har sitt kontor på brandstationen där han delar lokal med Ljusdals vatten 
och renhållningen. En minskning av personal har skett sedan -09 med 3 personer. Har möte i tätorten 
1 gg/månad.  
Hjälper ibland AB Ljusdalshems vaktmästare med matkörning, tunga lyft samt isbanan vid skolan. 
Utför vissa arbetsuppgifter som debiteras ex vatten- och avloppsprover, samt viss snöröjning och 
sandning  åt Ljusdals vatten. Städning och underhåll av återvinningscentralen, samt ibland sandning 
av gång- och cykelbana åt Svevia. 
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I skrivandets stund pågår nyrekrytering i Los pga. pensionsavgång. Tjänster minskar från 100 till 50 %.  
                                                       

Städenheten 
Inom Los kommunala enheter finns idag tre anställda lokalvårdare motsvarande 2,0 årsarbetare.  
De ansvarar för lokalvården på skolan, Furugården, Hälsocentralen, kommunförrådet, 
brandstationen samt korridorer kök och dagrum på Furugården. Åker till Ljusdal 1ggr/m på p-möte. 
Enhetschef för verksamheten uttrycker att det är svårt att rekrytera personal för lokalvård.  

 
Kommunala bolag 
 
Ljusdals Energikoncern  

o Skötsel av reningsverk 
o Renhållning 
o Återvinning 
o Anläggningsskötsel 

AB Ljusdalshem 
o Furugården ägs av servicehusbolaget. 
o Har en vaktmästare anställd ca 40%- sköter transport av mat till skola och barnomsorg.  

 
Stiftelsen NärLjus 

o Företagsutveckling 
o Näringslivsutveckling 

Ideella organisationer 
 
Byarådet i Los 

o Paraplyorganisation för föreningarna i Loos. 
o Ger tillsammans med Orsa Finnmarks bygdekommitté ut Finmarksbladet/Looslappen. 
o Koordinerar Loosveckan sommar och vinter. 
o Samverkar med Ljusdals kommun om planerade vindkraftparker. 
o Rådgivande remissinstanser tillsammans med Orsa Finnmarks bygdekommitté för utdelning 

av pengar ur Stora Hammersjön och Doasens vattenregleringsfonderna. 
o Driver webbplatsen www.loos.se 
o Driver genom Loos Bioklubb bioverksamhet. 

 
Loos IF 

o Sköter Nickelvallen: Gräsklippning, toaletter och duschar 
o Skötsel skidspår i samverkan med Hembygdsföreningen 

 
Loosgrufvans förening 

o Förvaltar Loos Koboltgruva och dess historia; gruvbutik och guidade turer 
 

Los/Hamra skoterklubb 
o Skoterleder 
o Sköter badplats och slalombacke 

 
Kyrkan 

o Aktiviteter för äldre i samverkan med Furugården 
o Soppluncher 
o Körverksamhet 

http://www.loos.se/
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o Språkcafé 
o Barnverksamhet 

 
Hembygdsföreningen 

o Skidspår 
o Evenemang; Nationaldags-, midsommarfirande, Julmarknad, hembygdsfest mm 
o Dans 
o Museum 
o Bakstuga och servering 

Privata aktörer 

Ica Nickeln 
o Ica Nickeln är ett av naven för att människor skall kunna bo kvar i Los.  
o Ombud för ATG, Svenska Spel, Postnord, Apoteket, DHL, Bussgods, Kassagirot och Schenker 
o Utkörning av varor till dagis 
o Erbjuder hemleverans till hemtjänstens kunder. 

 
Hamra Viltvård o konferens 

o Restaurang/konferens. Företaget är till salu på grund av planerad pensionsavgång. 
 
Gammelgården Fågelsjö 

o Hälsingegårdar 
o Butik med hantverk och litteratur 
o Café och kursgård 
o Bakstuga 
o Vandrarhem 

 
Lottaboden 

o Servicepunkt 
o Tillverkning produkter av bär och granskott 
o Mat och fikaservering  
o Handelsträdgård, matbod och presentbod 

 
Hälsingegård Lundbergs 

o Bed and breakfast 
o Café 
o Antik och konstgalleri 

 

Vilka möjligheter finns det att samordna och utveckla de verksamheter som 
finns i Los idag och finns potential för nya verksamheter att utvecklas? 
 
Furugården är beläget i stora lokaler med flera, minimalt eller outnyttjade lokaler, vilka skulle kunna 
inhysa fler verksamheter t.ex. Byaråd, fritidsgård, öppna förskolan och fritidsverksamhet. 
 
I lokalerna finns en stor matsal, vilken skulle kunna vara öppen för allmänheten, Hälsocentralens 
besökare och personal, samt Furugårdens hyresgäster.  
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Matsalen skulle också kunna fungera som en naturlig och social plats för samvaro, då det är många 
som lever och bor ensamma. Då en enhet är avlastningsboende på Furugården, vilken ofta har besök 
av anhöriga som åkt från tätorten, finns även utifrån det ett behov av en matsal där man kan äta/fika 
med sina anhöriga. 
Personalen på kostenheten anser att de har möjlighet att laga fler portioner per dag, samt att servera 
dagens lunch om personalen stärks med ca 50% för att sköta matsalen under öppethållande. Utifrån 
rätten till heltid och vid en samordning av de olika enheternas personal skulle man täcka upp på 
kostenheten för att möjliggöra lunchöppet och samtidigt erbjuda högre tjänster utan pendling till 
tätorten.  
Hemtjänsten vill gärna leverera matlådor till sina kunder varje dag. Utifrån detta ser vi en möjlighet 
att utveckla området på liknande sätt som man gjort i Ramsjö, där maten tillverkas på orten, 
levereras dagligen och därmed minska transporter från tätorten. 
 
Ljusdalshem har ett stort intresse att utveckla Furugården och kan erbjuda bygderådet lokaler till en 
låg hyra. De är också intresserade av att hyra ut matsal och restaurang till symbolisk summa, samt 
utveckla utemiljö med ett fik och uteplats.  
Det finns åtta lägenheter på Furugården som hyrs av personer utan biståndsbedömning, vilka erbjuds 
att delta i vissa aktiviteter. Detta skulle gå att utveckla till ett Trygghetsboende. 
 
Ensamarbete är vanligt och behov av samverkan finns. Idag jobbar vaktmästaren för sig och 
gata/park för sig, dessa hjälps endast åt vid enstaka tillfällen. Att samordna deras arbete skulle ge en 
bättre arbetsmiljö, helhetstänk och jämnare arbetsfördelning.  
Lokalen där Gata/park håller till är stor och utrymme för fler finns. I lokalen finns ett garage och ett 
förråd där arbetsuppgifter såsom däckbyte, städ och tvätt, skulle kunna utföras åt t.ex. bilpoolen, 
vilka görs i tätorten idag och medför många resor som belastar både ekonomi och miljö. 
 
Då det är svårt att rekrytera vikarier till både skola, äldreomsorg, kost och städ skulle orten vara 
betjänt av att samordna den personal som finns, eventuellt en egen bemanningspool. Vid frånvaro i 
t.ex. köket måste maten transporteras från centralköket i Ljusdal, då det inte finns någon vikarie från 
orten. 
 
Flera av de som är anställda i Los åker en gång per månad ner till tätorten för att delta vid APT. 
Regionen har utrustning för videokonferenser på Furugården som möjliggör möten på distans, vilken 
skulle vid en samordning även kunna användas av kommunen. 
Distansutbildningar t.ex. SFI eller USK-utbildning skulle kunna ges via ny teknik då det är långt att åka, 
samt dåligt med allmän kommunikation till tätorten. Det finns flera personer boendes i Los som är i 
behov av språkundervisning. 
På skolan har man problem med rekrytering av t.ex. språklärare och att titta på olika digitala 
lösningar för ex språkundervisning från annan skola skulle möjliggöra fler val för elever på skolan. 
 

Vinster som går att räkna in i dessa möjligheter är:  

o Behålla arbetstillfällen på orten, vilket också ger anställda en helhetssyn och ett 
helhetsansvar. Minska kostnader för personal/resetid då man inte behöver åka från Ljusdals 
tätort för att utföra vissa sysslor. 

o Möjlighet att erbjuda trygghetsboende på orten. 
o Lättare kommunikation med tätorten om möjlighet ges att ha möten på distans. Bra för 

boende och miljö. 
o Bättre personalförsörjning med bredare kompetens, landsbygden kan leva kvar.  
o Färre resor till och från tätorten - Lägre kostnad för bil, personal och bättre för miljön. 
o Etablering av vindkraftverk – behov av bygdens service ex, mat, logi….. 
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o Kommunala, Ideella och privata aktörer i samverkan. 
o Distansutbildningar - möjlighet till utbildning trots att det inte finns kollektivtrafik som 

motsvara behoven, framtida resurser för nyrekrytering.   
o Tillagning av mat på orten ger arbetstillfällen, ev. intäkter till nya organisationen som kan 

användas till kompetenshöjning och verksamhetsutveckling. 

Fördelar med ny lösning 

- Kunskap och insikt om att förändring är möjligt att genomföra. 
- Ökat engagemang 
- Möjlighet till fler arbetsuppgifter och därmed utveckling 
- KASAM, känsla av sammanhang 
- Möjlighet att påverka, större delaktighet 
- Bättre framförhållning, kunskap om bygdens som helhet 
- Högre livskvalitet  
- Bättre utfall, effekt av pengar/resurser 
- Mindre sårbart - lättare med personaförsörjning för skola och omsorg 

Nackdelar med en ny lösning 

- Mer sårbart, för liten kompetensmängd 
- För få människor bär stort ansvar 
- Att kommunen i stort förlorar makt och styrning 
- Små enheter kan bli avskärmade från resten av organisationen och tappa möjligheter till 

kompetensförsörjning. 
 
 

Ekonomi 
 
Ljusdals kommun har som alla andra landsbygdkommuner svårigheter med att få budget i balans. Det 
är därför extra intressant att titta på nya innovativa lösningar för att få en landsbygdskommun att 
överleva med hög livskvalitet hos innevånarna i kommunen. 
 
Att jobba med ekonomi i en ny lösning kan komma att kräva ett nytt sätt att arbeta med 
budgetarbete, vilket vi har erfarit från projektet i Ramsjö. Det är idag vedertaget att arbeta i så 
kallade stuprör, där varje förvaltning arbetar inom sitt eget verksamhetsområde, detta trots att 
verksamheter inom kommunen ofta går in i varandra på olika sätt. För att göra en ny organisation 
möjlig bör man överföra hela kostnaden från varje förvaltning och bolag utifrån verkliga kostnader till 
den nya organisationen.  
 
Man har inom Gata/Park gjort besparingar för 2018, där man minskat tiden på orten från 100% till 
50%. Den anställde delar sin tid mellan tätort och Los. En osäkerhet finns hur man skall hinna med de 
arbetsuppgifter som tidigare utförts i bygden. Man bör räkna på vad det kostar om personal skall åka 
till Los från tätorten för att utföra arbetsuppgifter som skulle kunna utföras av personal i bygden och 
då även räkna restiden som tappad effektivitet.  
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Slutsats och reflektioner 
 
Förstudien visar det finns möjlighet att samordna vissa delar inom Los, vilka skulle kunna ge ett 
mervärde för de som bor i bygden och för kommunen i sin helhet. 
För att bygden skall fungera i det dagliga livet behöver de som bor och arbetar där hjälpa varandra 
med den praktiska driften. Utifrån ett miljöperspektiv kan positiva förändringar göras om resorna 
mellan Los och Ljusdal kan minimeras, genom att lägga de arbetsuppgifter som finns i Los på dem 
som bor och verkar på orten i så stor utsträckning som möjligt.  
 
För att göra en ny organisation möjlig bör man hitta en nyckelperson i bygden som vill och kan driva 
ett färändringsarbete, samt ansvara för den nya organisationen. Då det har varit svårt med 
rekrytering av både rektor och enhetschef, skulle en möjlighet vara att samordna de verksamheter 
som finns i Los under samma chef. För att stärka upp att det finns ansvariga på enheterna kan man 
utbilda teamledare inom äldreomsorgen, vilka skulle kunna fungera på ungefär samma sätt som 
skolans förstelärare. 
Bygden skulle kunna ha en gemensam bemanningspool. Vinster skulle vara att ge möjlighet till mer 
arbetstid, säkra upp att det finns vikarier på orten, samt ta vara på kompetens och delge denna över 
gränserna.  
 
Furugårdens lokaler är stora och vissa delar är minimalt eller inte alls använda. Om fler använde 
dessa lokaler skulle en gränsöverskridning kunna ske med automatik, där man bistår varandra med 
handräckning och kunskapsutbyte. Det skulle också skapas mer liv och rörelse i lokalerna som idag 
ger ett ödsligt och tyst intryck. Furugården skulle kunna vara bygdens naturliga samlingsplats. 
 
Förändringar krävs inom äldreomsorgen, då samtliga vi intervjuat inom äldreomsorgen påtalar att 
det finns en långvarig konflikt i del av verksamheten, vilken inte blivit bättre trots handledning och 
andra åtgärder. Enligt genomförda intervjuer, medför denna konflikt att chefer slutar och personal 
inte vill samarbeta, vilket naturligtvis också påverkar verksamhetens kunder och anhöriga.  
 
Man behöver se över resurser och fördelning i kommunen. Det är svårt att rekrytera personal till 
glesbygden samtidigt som fler uppdrag läggs på dessa enheter, på befintlig personal. Ett exempel är 
man inom äldreomsorgen själva skall sköta Trygg hemgång, när man i tätorten har detta förlagt 
utanför enheten av personal som är specialutbildad för uppdraget. 
 
Flera av de intervjuade inom äldreomsorgen vill öppna en demensavdelning med inriktning 
trädgård/odling. Om verksamheten tillsammans med Ljusdalshem gör dessa förändringar kanske 
kunder önskar sig till Furugården trots avståndet. 
 
Gata/Parks lokaler är stora. Idag delas de med Ljusdals vatten och renhållning, men har utrymme för 
fler aktörer. Många arbetsuppgifter kräver handkraft av två personer, men utförs ofta som 
ensamarbete. Det finns möjlighet till samverkan mellan Gata/Park, Ljusdalshem och övriga enheter. 
Ensamarbete är en arbetsmiljöfråga och en samordning skulle kunna ge fördelar som att skapa en 
samsyn, ett gemensamt ansvar samt en mer välplanerad fördelning av arbetsuppgifter. 
Undertecknads upplevelse är att anställd inom Gata/park har en ganska lugn arbetssituation och 
Ljusdalshem anställde har en mer ”välfylld arbetsdag”, båda utan yttre insyn. 
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Vid de flesta intervjuer påtalas skolan som allra viktigast för bygden. De som bor och verkar i bygden 
lever med en ständig oro för att den skall läggas ner. Under förstudien kan vi se att människor väljer 
att flytta till Los, både från andra orter i Sverige, och från andra länder. 
Många unga väljer att stanna kvar eller återvända till Los efter gymnasiet. Om denna trend skall 
fortsätta måste möjlighet finnas till utbildning, arbete och boende.  
Frågan om utbyggnaden av bredband lyfts av många, eftersom för få hushåll har planer på att ansluta 
sig. Att leva på landsbygd, att driva företag utan uppkoppling, är inte möjligt, i alla fall väldigt svårt.  
 
Utifrån ett miljöperspektiv ser vi flera positiva förändringar man kan göra i och med en samordnad 
organisation. Då vissa arbetsuppgifter skall utföras, ex byte av däck på bilpoolens bilar åker bilpoolen 
upp till Los, byter bil och åker tillbaka till Ljusdal, byter däck och kör sedan tillbaka bilen. I Los finns 
ett garage under gata/parks lokaler där dessa arbetsuppgifter skulle kunna skötas av anställda i 
bygden.  
 
Att göra en ny organisation i Los kan vara det som behövs för att människor skall kunna bo kvar, 
vilket är nödvändigt om kommunen inte vill hamna i det läge då personal från Ljusdal skall åka till Los 
för att utföra servicen, samtidigt som barnen skall åka till tätorten för att få undervisning. 
                                                                                                                                                                            
De flesta människor vi intervjuat upplever att deras behov av boende, skola, arbete, inköp (mat och 
drivmedel) bank/post/apotek ”ärenden”, fritidsaktiviteter, socialt umgänge är tillfredsställda i 
nuläget, många uttrycker ”Det är bra som det är just nu”, samtidigt som de uttrycker en oro för hur 
det skall bli i framtiden. De flesta beskriver en stor stolthet över sin bygd, där man framhåller den 
storslagna naturen, lugnet, tystnaden och den höga trivseln. 
Många av de intervjuade beskriver vilka möjligheter bygden har för att utveckla turism, vilket enligt 
dem skulle öka bygdens möjligheter att leva vidare. Fina ”varumärken” såsom natur, jakt, fiske, 
hundspann, vandringsleder, skoteråkning, skidåkning mm finns. Flera, sen tidigare etablerade, 
varumärken finns också, Fågelsjö värdsarvsgård ”Bortom åa”, Los koboltgruva och Hamra 
nationalpark.  
 

 


