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Inledning 
 

Ljusdals kommun har under tiden 160401 - 171231 drivit ett projekt, Innovativ modell för utveckling 

av offentlig verksamhet, som delfinansierats av Vinnova. Projektet går under arbetsnamnet 

Intraprenaden Ramsjöbygden. Modellen bygger på en samordnad gränsöverskridande kommunal 

organisation i samverkan med kommunala bolag, ideella föreningar och privat näring på orten.   

Syftet med projektet är att hitta en hållbar modell för landsbygdsutveckling som fungerar utifrån 

verkligheten. Öka samverkan mellan privata, ideella aktörer och offentlig verksamhet samt  

Skapa förutsättningar för samverkan utifrån de verkliga behoven.  

 

Metod/Genomförande 
 

En webbaserad enkät har skickats ut till alla anställda i Ramsjö, där var och en fått svara på 10 frågor 

om hur man upplever sin arbetsplats efter att intraprenaden startade. Av 30 utskick har 27 personer 

besvarat enkäten. Enkäten gav möjlighet till två svarsalternativ per fråga, där varje alternativ krävde en 

kommentar för att gå vidare. 

En sammanställning har gjorts av frågor, svar och de kommentarer som lämnats. 

 

Frågor har via mail skickats ut till berörda chefer, samt bygderådet i Ramsjö, där var och en fått svara 

på två frågor om hur man upplever att intraprenaden som driftsform påverkat deras område. 

Av 10 utskick har 8 svar inkommit.  

En sammanfattning har gjorts av de svar som inkommit. 

Frågor: 

Vilka vinster/svårigheter ser du gällande den driftsform som nu testas i Ramsjö? 

Hur har denna förändring påverkat din enhet och ditt arbete? 

 

RESULTAT ANSTÄLLDA 
 

 
Kommentarer: 

 Bättre samarbete, strävar åt samma håll, insyn i ekonomin, mer självständiga. 

 Jobba över gränserna med tex Ljusdals energi och Ljusdalshem är bra. 

 Vi träffas och har insyn i varandras verksamheter, därmed är det lättare att samordna och 

hjälpas åt. 

 Vikänsla och samhörighet, bättre samarbete med byarådet. 

 Alla hör ihop och vi har en bättre dialog, känns trivsamt. 

 Alla hjälps åt, bra samarbete 

 Man har mer koll på varandra, men det kan förbättras. 

 Fler borde kunna vara på flera ställen. 
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Kommentarer: 

 Fler arbetskamrater. 

 Snabbare beslut, lättare att framföra synpunkter. 

 Bättre sammanhållning, vi jobbar tillsammans,  

 Bättre planering, mer jobb nu, men roligare. 

 Mindre ensamarbete, mer aktivt deltagande. 

 Självklart känns det bättre att tillhöra ett gäng och ha gemenskap med andra kommunala 

verksamheter på orten. Att vi jobbar tillsammans på bästa möjliga sätt, istället för i stuprör. 

 Den fysiska arbetsmiljön är lika. Den psykiska är både bättre och sämre. Bättre såtillvida att 

känslan och samarbetet är bättre. Däremot kan otillräckligheten kännas påfrestande eftersom 

jag har så många verksamheter. Det är så mycket roligare nu och en utmaning att få det här att 

fungera.  

 Inte bättre, för man får hela tiden höra att det skall sparas och det gör att man känner sig 

stressad och det påverkar arbetsmiljön negativt. 

 Mest ekonomi som styr. 

 

 
Kommentarer: 

 Kan göra jobb åt externa kunder. 

 Kan påverka mer, större insyn, alla tänker mer på ekonomin. 

 Bra information, djupare inblick och mer delaktig. 

 Har lärt mig och förstår bättre. 

 Mer insatt och intresserad. 

 Varför spara på äldreomsorg. 

 Krångligt, dålig på budget. 

 Även om jag fått insikt i ekonomin tycker jag inte att det blivit bättre. 
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Kommentarer: 

Bra och mer information, lättare att ställa frågor. 

Har inte jobbat så tydligt med mål tidigare, nu har vi det på pränt i både plan och berättelse. 

Verksamhetsberättelsen gör det tydligt. 

Planeringsdagar och uppföljning gör det tydligt. 

 

 
Kommentarer: 

 Är mer involverad i beslut, delaktig i andra verksamheter. 

 Hittar på nya idéer till inkomster. 

 Större delaktighet, med på ett annat sätt. 

 Genom info, samarbete, gemensamma möten och aktiviteter bryr man sig mer om de andra 

verksamheterna. 

 Får vara med och tycka/bestämma, mer ansvar, vill att det skall fungera i ”vårat företag”. 

 Att tillsammans med de andra komma på praktiska, billiga och kreativa lösningar.  

 Känner sig bakbunden av dålig ekonomi. 

 Mycket mer att göra administrativt. 

 Jobbar i stort som vanligt. 

 

 
Kommentarer 

 Har fått prova andra jobb, allt nytt som man får lära sig ökar kompetensen. 

 Mer ansvar och större inblick i verksamheten. 

 Ökat genom studiebesök och delaktighet. 

 När man får fler uppdrag växer man som människa. 

 Inte på grund av Intraprenaden. Vi jobbar lite annorlunda och med omstrukturering, det är 

roligt och givande. 

 Tycker att det går alldeles för fort, man hinner inte avsluta innan det påbörjas nytt. 
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Kommentarer: 

 Har möjlighet att byta arbetsuppgifter med kollegor. 

 Chefen positiv till förändringar. 

 Beslut fattas i intraprenaden, tidigare i Ljusdal.  

 Mer delaktighet, jag tror att jag har större möjlighet att påverka mitt arbete när jag jobbar i 

intraprenad.  

 Har blivit bättre, är med och får tycka. 

 Fler val, vad man vill jobba med. 

 Bättre samarbete och närhet till cheferna. 

 Tycker att ledningen är dålig på att lyssna, blir mest motargument när man påpekar saker.  

 Ingen skillnad. 

 

 
Kommentarer: 

 Idrottsföreningen samarbetar med intraprenaden om ev. gym. 

 Byarådet har utvecklats mer. 

 Förut jobbade jag ensam. Nu när alla inklusive byarådet finns i samma lokaler som även 

föreningar besöker blir det automatiskt fler samtal och genom det mer samarbete, tex 

bibliotekets öppethållande för självbetjäning.  

 Barnomsorgen har mycket bättre samarbete med byarådet vid b.la. julfester, påsk och 

språkcafé. 

 En del föreningar, inte alla. 

 Har inte hänt mycket, men en del är väl på gång. 

 

 
Kommentarer: 

 Samarbetet över förvaltningsgränserna och de styrkor det ger. 

 Positivt att vi vill rädda Ramsjö. Negativt att ekonomin är usel.  

 Gemenskap och samarbete skapar en bättre kommunal service och det finns pengar att spara i 

och med detta.  

 Eftersom alla verkar trivas och man tycker att det händer mer och alla jobbar bättre ser jag det 

som en styrka.  

 Att besluten tas närmre de människor de påverkar.  

 Det är en förutsättning för att Ramsjö skall överleva och samarbetet fortsätta utvecklas.  

 Det är lättare att få sina åsikter hörda när många står enade, vilket man får möjlighet till 

genom intraprenaden. 

 För Ramsjös överlevnad i så fall.  
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 Skulle det funka bättre ekonomiskt är det ju bra, men jobbet är det samma tycker jag.  

 

 
Kommentarer: 

 Vi kan hjälpas åt med allt som behöver göras.  

 Matsalen är öppen för allmänheten.  

 Vi kan se våra behov på nära håll. Förståelsen och diskussionerna blir lättare på plats. 

 Ju närmre folket man kommer, desto mer har man möjlighet att anpassa.  

 Kompetens som finns utnyttjas bättre.  

 Tillkommer mer jobb till byn.  

 Tidigare arbetade alla verksamheter i stuprör, nu har gränserna suddats ut. 

 

RESULTAT BERÖRDA CHEFER 

De vinster som påtalas är: 
 

AB Ljusdalshem 

I en liten ort måste vi samarbeta för att långsiktigt kunna ha kvar service i så små orter. Vår anställde 

har använts på ett mycket effektivare sätt. Han har fått en större förståelse för helheten av det jobb som 

utförs av alla inblandade parter i Ramsjö. Han kan ta ett större ansvar i sin något friare roll och genom 

den förståelsen så blir det lättare för oss att delegera, vilket gör hans jobb roligare och mer 

innehållsrikt. Vi anser att det även i Los behövs en Intraprenad på liknande sätt. 

 

Gata/Park 

Verksamheterna på orten blir fria att hjälpa varandra utan funderingar på var kostnader hör hemma. 

Vår enhet har kommit längre ifrån Ramsjö vilket är en avlastning, men även i längden kan vara en 

brist då vi inte har koll på underhållsbehovet. 

 

Bibliotek 

Intraprenaden har medfört en större samverkan och flexibilitet beträffande bemanning av biblioteket i 

Ramsjö. Öppettiderna har kunnat utökas och vikarier har kunnat ordnas vid sjukdom.  

Transporter flyter dessutom på som de ska även när bibliotekspersonalen är frånvarande från arbetet. 

Vaktmästaren hoppar då in och hjälper till.  

 

Utbildningsförvaltningen 

Vinsten ur ett Ramsjöperspektiv är att man genom samordning av resurser över förvaltningsgränserna 

ökar möjligheten att bevara samhällsservice som annars löper större risk att försvinna. Ur ett 

kommunekonomiskt perspektiv är kostnaden fortfarande högre än om man centraliserar, men den 

totala merkostnaden kan bli lägre än annars och det finns ett politiskt intresse av att bevara servicen till 

Ramsjöborna.  

Som avtalet är skrivet nu blir kostnaden för utbildningsförvaltningen densamma som om man bedrivit 

verksamheten i egen regi, då eventuella samordningsfördelar tillfaller intraprenaden.  

 

Bygderådet Ramsjö 
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Lokalt engagemang i gränsöverskridande samverkan med Intraprenaden möjliggör för Ramsjö som 

landsbygd/glesbygd att servicen finns kvar när det gäller barnomsorg, matservering, äldreomsorg, 

bibliotek och vaktmästare.  

Från Bygderådet ser jag bara positiva utvecklingsmöjligheter och att samarbetet med intraprenaden 

stärker oss på så sätt att vi har ett närmare samarbete med barnomsorg, vaktmästare, f d skolan har 

blivit och fortsätter utvecklas till en gemensam samlingsplats för föreningar, barn, unga. Att jobba 

gränsöverskridande bidrar till en god förutsättning att Ramsjö kan fortsätta leva. 

Kostservice 

Vi ser naturligtvis vikten av att få en glesbygd att leva men har känt oss ganska ensam om att se vikten 

att servera en livsmedelssäker och näringsbalanserad kost till de äldre 

Vinsterna vi kan se är inga vinster för vår verksamhet, men för glesbygden finns det naturligtvis 

vinster. 

 

Äldreomsorg 

Det är svårt att göra en iakttagelse på Intraprenad Ramsjö, jag förstår att det är viktigt för bygdens 

överlevnad. Samarbetet är nog vinsten.  

 

Ungdomsgård 

Jag upplever inga svårigheter.  
Däremot få veta lite mer uppföljning på fritidsgårdens besöksunderlag, åldrar, verksamheter och ev. 
utveckling av mötesplats-tänket.  

De svårigheter som påtalas är: 
 

Gata/Park 

Vi sitter fortfarande kvar med del av ansvaret för Ramsjö, vilket gör att det kan vara svårt att veta var 

kostnader/ansvar hör hemma. Ex ny asfalt till en väg - Gata/park. Potthål - Intraprenaden. Trasig 

traktor - ? Litet fel intraprenaden, stort fel Gata/park. 

Vår enhet har kommit längre ifrån Ramsjö vilket är en avlastning, men även i längden kan vara en 

brist då vi inte har koll på underhållsbehovet. 

 

Biblioteket 

Kontakter måste tas då och då mellan cheferna angående administration som rör ledigheter, 

lönesättning, kostnader mm. 

Vissa kostnader som egentligen hör till intraprenaden, tas fortfarande av biblioteket. Alla detaljer blir 

för svåra att reda ut. 

 

Utbildningsförvaltningen 

En oklarhet ligger i på vilken förvaltning man egentligen beslutar om servicenivån i Ramsjö. Det finns 

också en kvalitetsaspekt där det blir omöjligt att bedriva en bra pedagogisk verksamhet med alltför få 

barn, och den är dessutom mycket sårbar för t ex sjukdom. Den svåra avvägningen om när 

verksamheten är för liten för att vara pedagogiskt och ekonomiskt försvarbar blir ännu svårare att göra 

när den ingår i en samverkan där parterna har delvis olika incitament. Enkelt uttryckt är många 

barnomsorgstimmar bra för Ramsjöintraprenadens ekonomi, men kostnaden hamnar helt på UF. 

Intraprenadavtalet bromsar därmed – på gott eller ont – en effektivisering genom centralisering. Det 

finns en risk att det leder till att barn ”förvaras” i Ramsjö till hög kostnad för kommunen (UF), när de 

skulle kunna få en högre pedagogisk kvalitet till lägre kostnad på en större enhet (till priset av längre 

resor för barnen).  

 

Kostservice 

De svårigheter vi kan se är väl mer känslan att känna en otrygghet i om vi har en säker 

livsmedelshantering med en näringsbalanserad kost i Ramsjö idag eller inte. 

- Finns kunskapen och kompetensen i säker livsmedelshantering i intraprenaden? 
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- Följer man Livsmedelsverkets rekommendationer när det gäller mat för äldre? 

Någonstans står det att kostchef fortfarande har ett visst ansvar över maten i Ramsjö, men har inte 

någon som helst insyn i den. Sen intraprenaden gick in har kontakt med kostservice upphört helt. 

 

Bygderådet 

Svårigheter som jag ser det är att det på landsbygden behövs det en längre tid för att se om saker och 

ting fungerar. Allt händer inte på några månader utan det ska nötas in.  

 

Äldreomsorg 

För precis ÄO så blir det svårt att försvara t ex Nyhem i en framtid trots att politiken är tydlig med att 

landsbygden ska leva. Jag förstår att det blir svårt att få verksamhet att gå runt på de nyckeltal vi har 

idag, heltid, personal o s v  

Hur har denna förändring påverkat din enhet och ditt arbete? 

 

Kostservice 

Sen kosten släppte detta har det inte påverkat mitt arbete på något vis. 

Den förändring vi haft är att vi tappat produktionen av matlådor som vi tidigare år kämpat för att öka 

och få effektivitet vid centralköket. 

Vilket har resulterat i att vi måste ha höjt priset på matlådorna då vi tappade dem från Ramsjö, för att 

täcka de fasta kostnaderna. 

Det blev färre matlådor att slå ut de fasta kostnaderna på. 

 

Äldreomsorg 

Jag ser ingen förändring på den enhet jag ansvarar för. 

 

Ungdomsgård 

Ingen märkbar förändring i arbetet.  
 
Sammanfattning Resultat 
 

Resultatet av utvärderingen visar att projektet har varit utvecklande och viktigt för de som arbetar i 

Ramsjö. Man upplever en ökad kompetens genom högre delaktighet, insyn i ekonomin och utbildning. 

En bättre arbetsmiljö har uppnåtts genom samordning av de olika enheterna, samt en ökad 

påverkansgrad. 

Människors känsla av utsatthet har vänts till drivkraft då hoppet återvänt och man inser att det går att 

påverka det som sker och skall ske i bygden. De anställda letar och står idag beredda för att ta sig an 

nya arbetsuppgifter som kan ge fler arbetstillfällen och intäkter till bygden. 
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Effekter och utfall av projektet 
 
När projektet startade i Ramsjö planerades och genomfördes vissa neddragningar.  

Gata/Park och AB Ljusdalshem planerade att minska timmar för anställda i Ramsjö.  

Barnomsorgen stängdes.  

Biblioteket halverade öppettiderna. 

Produktion av kosten planerades att flytta tillbaka till centralköket, med leverans till Ramsjö två 

gånger/vecka.  

 

 Utför arbetsuppgifter åt andra utförare, ger möjlighet att till en bättre kostnad och högre 

kvalitet ha kvar sina timmar i Ramsjö, samt färre resor mellan Ljusdal och Ramsjö.  

 Maten till Nyhems och hemtjänstens kunder produceras i Ramsjö och levereras dagligen via 

hemtjänsten, där personalen upplever sina kunder som mer trygga genom det dagliga besöket.  

 Allmänheten erbjuds möjlighet att äta dagens lunch på före detta skolan. Detta har blivit en 

viktig social samlingsplats, inte minst för ensamma äldre som regelbundet äter lunch. 

 Ökad samverkan mellan olika aktörer i Ramsjö. Ensamarbetet har minskat och fler personer 

har koll på alla enheter och kan därigenom hjälpa till när behov finns. En upplevd bättre 

arbetsmiljö.  

 Alla enheter finns i samma organisation. Ger möjlighet till samverkan och kompetensutbyte. 

Bidrar till en säkrare personalförsörjning vid t.ex. sjukdom, samt en bredare kompetens, större 

stimulans och möjlighet till heltid för den anställda. 

 Tesplanering för hemtjänstens kunder sker av personal inom äldreomsorgen i Ramsjö. 

Verksamheten jobbar även med Tesplanering för de boende på Nyhem, vilket ger effekten av 

lägre upplevd stress och en tydlighet i vilka arbetsuppgifterna är för dagen, samt säkerställer 

att de boende får de insatser som är planerade i genomförandeplanen. 

 Biblioteket har utökat sina öppettider från en kväll/vecka till en dag och en kväll/vecka. 

Bygderådet ansvarar för att öppna och stänga biblioteket en av dagarna, som då erbjuder 

självservice för in- och utlån av litteratur. Detta har möjliggjort för fler att besöka biblioteket 

och utlåning av litteratur har ökat med ca 22%. 

 Ungdomsgårdens utbud har ökat genom fler inplanerade aktiviteter i samverkan med bygderåd 

och bibliotek.  

 Ökad insikt, möjlighet till delaktighet och bredare engagemang hos anställda och övriga 

boende i bygden. En starkare vikänsla där människor tar ett större ansvar för bygden och för 

varandra. De kompetenshöjande processer som pågått/pågår hos anställda har gett upplevelsen 

av ökad arbetsglädje, tilltro till offentlig sektor och ökad delaktighet 
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EKONOMI 
 

Redovisning Ramsjö 2015-2017 
     

Tkr 
       

     
Avvikelse 

 
Prognos  

     
mot budget Prognos  Avvikelse 

Verks Verksamhet Redov Redov Redov bokslut  redov mot budget 

  
2015 2016 2017 2017 2018 2018 

        24-25 Gata/park 
      

 
intäkter 121 90 356 

   

 
kostnader -687 -639 -654 

   

  
-566 -549 -298 240 -344 200 

33 Bibliotek 
      

 
kostnader -151 -163 -164 

   

  
-151 -163 -164 8 -174 0 

36 Fritidsgårdar 
      

 
kostnader -132 -96 -139 

   

  
-132 -96 -139 5 -145 0 

38 Fritid 
      

 
kostnader -56 -48 -23 

   

  
-56 -48 -23 -5 -20 0 

5611 Enhetschefer ÄO 
      

 
kostnader -620 -626 -657 

   

  
-620 -626 -657 5 -697 -20 

5622 Omvårdnad Vobo 
      

 
intäkter 1 528 1 237 1 819 

   

 
kostnader -9 802 -9 064 -9 516 

   

  
-8 274 -7 827 -7 697 16 -7 645 150 

5630 Daglig verksamhet 
      

 
intäkter 13 13 12 

   

 
kostnader -122 -124 -101 

   

  
-109 -111 -89 14 -103 0 

5638 X-trafik 
      

 
kostnader -34 -25 -35 

   

  
-34 -25 -35 5 -40 0 

5640 Hemtjänst LOV 
      

 
intäkter 3 539 3 325 2 799 

   

 
kostnader -4 224 -4 303 -4 327 

   

  
-685 -978 -1 528 -842 -686 0 

5642 Hemtjänst 
      

 
kostnader -72 -97 -87 

   

  
-72 -97 -87 0 -87 0 

8019 Kost Ramsjöbygden 
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intäkter 

 
620 887 

   

 
kostnader -480 -1 069 -1 259 

   

  
-480 -449 -372 -91 -331 -50 

        

 
Totala kostnader -11 179 -10 969 -11 089 -645 -10 272 280 

 
Kolumnen redovisning redogör för kommunens kostnader över tid. Kolumnen med avvikelse 

redovisar utfallet mot budget.   

För kosten går det inte att redovisa intäkter för 2015, då maten tillverkades av privat utförare. 

Barnomsorgen går inte att redovisa eftersom det regleras efter årets slut utifrån faktisk kostnad.  

 

En tvärsektoriell budget har lagts utifrån de faktiska kostnader som tillföll bygden år 2015 och har sen 

dess legat lika förutom de ökningar som gjorts för löner.  

 

Samtliga verksamheter utom hemtjänst har totalt sett levererat ett plusresultat, trots de många 

utbildningstimmar som gjorts under året.  Genom ökad kunskap och nytt sätt att planera verksamhet 

inom äldreomsorg kan man se att ekonomin över tid blir bättre.  

 

Hemtjänstens resultat för 2017 kan förklaras med minskad LOV-ersättning, ökad dubbelbemanning 

hos kund som bor långt bort och har många besök/dag, samt sjuklön och utköp av personal. 

 

Genom de intäkter som Intraprenaden har genom att utföra arbetsuppgifter åt andra ex kommunala 

bolag, vilket syns på VOBO och Gata/Parks intäkter har skapat utrymme för fler arbetstillfällen i 

bygden, samt möjliggjort för heltidstjänster, utan att pendla till tätorten. 

 

Intraprenaden bidrar till minskade transporter och spar på vår miljö. Som exempel kan nämnas 

minskade resor för leverans av mat, skötsel av bilpoolens bilar och skötsel av pumphus och 

reningsverk.  

 

Genom att erbjuda allmänheten möjlighet att äta dagens lunch på före detta skolan ökas intäkterna. 

Kostnader för matservice till äldre bör sättas i relation till vad det kostar att transportera mat från 

Ljusdal till Ramsjö två gånger/vecka. Kosten servar också andra evenemang som sker på orten, 

exempelvis föreningars årsmöten, privata fester mm.  

Alla råvaror köps in via den lokala Tempoaffären, vilket ökar deras intäkter och möjlighet till 

överlevnad.  

 

De mjuka värden såsom att personalen tycker att arbetet är roligare, att man är mer delaktig och har 

ökat sin kompetens har en stor effekt på hur människor mår, vilket är positiva effekter främst 

individuellt, men även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, genom minskad sjukfrånvaro.  

 

Egna reflektioner  
 

Om det tas politiska beslut att fortsätta driva Ramsjö som intraprenad, vill undertecknad understryka 

vikten av att verksamheten placeras där de kan fortsätta att arbeta gränsöverskridande och utifrån ett 

alternativt sätt, samt ha stöd från någon som har erfarenhet av att arbeta med alternativ driftsform.  

Det är många igångsatta processer och lärande, vilket de som arbetar i Ramsjö fortsättningsvis 

kommer att behöva stöd för att förankra och fortsätta utveckla. 

Förslagsvis skrivs en överenskommelse över två år, med uppföljning halvårsvis. 


