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Sammanfattning Förstudie                                                               
Arbetsmaterial 

 
Inledning 

Förstudien Ramsjöbygden baseras på det arbetssätt och modell som det Vinnovafinansierade 
projektet Innovationsupphandling X genomfört i Ramsjö under perioden 2012-2015. 

Syftet  

Att undersöka hur man i Ramsjö kan samordna och utveckla kommunala verksamheter och 
bolag på ett kostnadseffektivt sätt, samt få hela bygden att leva genom att privata aktörer, 
ideella organisationer och offentlig verksamhet samverkar i olika lösningar sett ur ett 
helhetsperspektiv. 

Frågeställningar 

 Vilka verksamheter offentliga, privata och ideella finns i Ramsjö idag och hur fungerar 
dessa och finns det samverkan däremellan? 

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

 Vilka potentiella användningsområden kan man se för skolans lokaler och eventuella 
andra lokaliteter? 

 
 

Metod 

Fakta har insamlats genom Intervjuer, möten och samtal med anställda i kommunens 
verksamheter och boende i Ramsjö. Träffar med de kommunala bolagen och berörda på 
förvaltningarna har genomförts.  

Resultat 

Utifrån resultatet framkommer att det finns samordningsvinster att göra i Ramsjö, för de som 
bor i bygden och för kommunen i sin helhet. 

Redan idag samverkar Ramsjöborna över gränserna mellan kommunal-, privat- och ideella 
verksamheter. För att bygden skall fungera i det dagliga livet måste de som bor och arbetar där 
hjälpa varandra med den praktiska driften. Utifrån ett miljöperspektiv kan positiva förändringar 
göras om resorna mellan Ramsjö och Ljusdal kan minimeras, genom att lägga de arbetsuppgifter 
som finns i Ramsjö på dem som bor och verkar på orten i så stor utsträckning som möjligt.        
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För att göra denna nya organisation möjlig bör man 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. Budgeten styrs av resursoptimering vilket innebär 
att den styrs av behov och följs upp kontinuerligt för avstämning och revidering – ett levande 
dokument. I detta arbete ligger även kvalitets och uppföljningsarbete för brukarna.  

Förslag 

 Förstudien övergår till projektform förslagsvis under tre år där år ett är ett uppstartsår, 
år två genomförande, år tre utvärdering och övergång till linjedrift. 

 Projektledarrollen som kan beskrivas som en landsbygdsutvecklingsskräddare 
budgeteras in i projektets totala budget.  

 Projektets placering är utanför kommunens kärnverksamhet, förslagsvis i 
näringslivsorganisationen Närljus. Det har av erfarenhet från Innovation X visat sig vara 
avgörande att utvecklingsprojekt ligger utanför ordinarie drift och verksamhet för att 
inte ha en beroendeställning.  

 Budgeten för projektet utgår från det verkliga behovet och verkliga kostnader. Där kan 
budgeten för 2014 ligga som en referens, då budgeten för 2015 innehåller 
nedskärningar som är orimliga i ett utvecklingsprojekt. Budgeten ska innehålla 
avstämningsperioder med avseende på ekonomi, kvalitet och uthållighet.  
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Förstudie gällande samordnad kommunal verksamhet i 
Ramsjö/Hennan området  
Delrapport 1 

Projekt Ramsjöbygden 
   
 
Inledning                                                                                                                                                            
Ljusdal är en utpräglad landsbygd med negativ befolkningsutveckling. För att bygga en hållbar 
utveckling och att stärka kommunens attraktionskraft är det viktigt att hela kommunen får leva och 
utvecklas. De resurser som finns i kommunens utkant är viktiga då det produceras många varor och 
tjänster som vi alla är beroende av även där. Landsbygdsutveckling handlar om hela samhällets 
utveckling. 
Ljusdals kommun har beviljat medel för en förstudie under tiden 150310 – 150909 i Ramsjö där 
uppdraget är att titta på vilka möjligheter det finns att samordna den kommunala servicen.  
Rapporten är också ett underlag för beslut för eventuellt fortsatt arbete med landsbygdsutveckling i 
Ljusdals kommun. 
 

 

Bakgrund     
Förstudien är en fortsättning på det arbete som projektet Innovationsupphandling X genomfört i 
Ljusdals kommun (www.innovationsupphandlingx.se).  
Det resultat som framkommit i Innovationsprojektet har lett till den måltidslösning som under 
20140301–20150228 har bedrivits i Ramsjö och Hennan. Det har inneburit att all offentlig mat som 
äts i Ramsjö/Hennan, lagas i Ramsjö.  
Måltidslösningen har gett en privat aktör möjlighet att utöka sin verksamhet och bidragit till ett nytt 
arbetssätt, där privataktör och offentlig verksamhet samverkar i en lösning som upplevs bättre av 
användarna, i det här fallet de äldre men även skolbarnen, så länge skolan var i drift i Ramsjö. 
Alla beställningar av råvaror har skett via den lokala Tempoaffären och därmed också gett en ökad 
omsättning som helt klart påverkat möjligheten till att kunna driva affären vidare.  
Hela projektet har visat sig ge stor betydelse för hållbar landsbygdsutveckling och den modell som 
projektet tagit fram för användande i innovativa upphandlingsprocesser ”The Frame Lake Model – 
Ramsjömodellen fungerar bra som modell för landsbygdutveckling med helhetssyn och hållbarhet i 
fokus. Lösningen skulle gå att likna vid en samordnad kommunal verksamhet. 
 

Syfte 
Syftet med förstudien är att i Ramsjö undersöka vilka möjligheter det finns att samordna och 
utveckla den kommunala servicen på ett kostnadseffektivt sätt, samt få hela bygden att leva genom 
innovativa och hållbara lösningar för landsbygdsutveckling.  
                                                                                                                                                                           

http://www.innovationsupphandlingx.se/
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Metod 
 
Idag finns en arbetsgrupp i Ramsjö kopplad till förstudien, där nyckelpersoner och funktioner från 
kommunala och ideell verksamhet finns representerade. Arbetsgruppen är ett verktyg för 
projektledaren att snabbt kunna driva frågan framåt samt att få kunskap om rådande kontext.  

Förstudien har en styrgrupp med syftet att ha en förankring och länk mellan kommunledning och 
förstudien. Styrgruppen leds av projektägaren, kommunchef Claes Rydberg med deltagare från 
NärLjus, landsbygdsutvecklare Tommy Henriksen, Innovationsupphandling X, projektledare Sigrid 
Pettersén och adjungerad projektledare Barbro Keijzer. 

Förstudien har också en referensgrupp sammansatt av projektägare Claes Rydberg. Gruppen består 
av alla förvaltningschefer i kommunen samt de kommunala bolagens VD:ar. 

Alla kommunanställda i Ramsjö har vid 2 tillfällen erbjudits informations-/utbildningsdagar gällande 
en eventuell ny organisation och vad det skulle kunna innebära för dem som anställda och för 
Ramsjö som bygd. Dagarna har gett utrymme för grupparbete, deltagarnas egna reflektioner och 
egna tankar. 

Fakta och annan information har tagits fram genom intervjuer, samtal och möten med anställda i 
kommunens verksamheter och boendes i Ramsjö. 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 Ramsjö idag och hur fungerar dessa 

och finns det samverkan däremellan? 

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

 Vilka potentiella användningsområden kan man se för skolans lokaler och eventuella andra 
lokaliteter? 

 
 

Genomförande 

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

 

 Kostenheten 

 Äldreomsorg/hemtjänst 

 Bibliotek 

 Barnomsorg 

 Fastighet 

 Gata/Park 

 Städ 
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 SFI 

 Fritidsenheten 

 Räddningstjänsten 

 Integrationsenheten 

Samtal har också förts med berörda kommunala bolag: 

 Ljusdals energikoncern 

 AB Ljusdals Hem 

 Stiftelsen NärLjus 
 

Samtal med Ideella organisationer: 

 Byarådet i Ramsjö 

 Kyrkan 

 Pensionärsorganisationer 

 Alla aktiva föreningar i Ramsjö/Hennan (fiske, fotboll, teater mm) 

Resultat  
 

Vilka verksamheter offentliga, privata och ideella finns i Ramsjö idag och 
hur fungerar dessa och finns det samverkan däremellan? 
 
Som en första start på denna nya lösning har kommunen bestämt att låta den offentliga maten 
stanna som en permanent lösning i Ramsjö. 
All offentlig mat som äts i Ramsjö/Hennan, lagas i Ramsjö. Under förstudien lagas den av en privat 
aktör. Det är samma aktör som lagat maten under Innovationsupphandlingsprojektet, Havermanns 
Camping. Produktionen sker i skolans lokaler from 1 maj.  Alla beställningar av råvaror sker via den 
lokala Tempoaffären som därmed får ökad omsättning som helt klart påverkar möjligheten till att 
kunna driva affären vidare.      
 
From 1 september flyttas ansvaret för den offentliga matlagningen tillbaka till kostenheten och utförs 
av dennes personal. Maten lagas fortsättningsvis i skolans kök. Ägaren på Havermanns camping är 
inte intresserad av att fortsätta. 
 

Äldreomsorg/Hemtjänst/Kostenheten 

Ramsjö är stort till ytan och de som har hemtjänst bor spridda i bygden. Det är en stor andel äldre 
människor som bor i Ramsjö/Hennan. Av totalt 592 personer är idag 207 personer över 65 år och 62 
personer över 85 år.  
Maten levereras varje dag av hemtjänstpersonalen till de äldre med biståndsbedömd mat. Det gäller 
äldre på äldreboendet och de äldre som bor kvar i det egna hemmet.  
I äldreboendet, Nyhem erbjuds idag 14 personer boendeplatser, det erbjuds möjlighet för parboende 
i ett av rummen. 
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Barnomsorg/ungdomsverksamhet 

Barnomsorgen i Ramsjö en integrerad förskole- och fritidsverksamhet. Det är nu 3 förskolebarn och 3 
fritidsbarn inskrivna. From hösten 2015 kommer det att vara 1 förskolebarn och 4 fritidsbarn enligt 
dagens prognos.      
                                                                                                                                  
Barnomsorgen har from hösten 2015 lagt ner sin verksamhet i Ramsjö. Lokalen har tömts på 
inventarier och material. Av de 4 fritidsbarn som är kvar åker nu 2 taxi till och från Tallåsens skola. Att 
detta är möjligt beror på att chefen på Nyhem har gjort ett specialschema under augusti för en av 
sina anställda, som också är förälder till 2 av barnen. I det tillfälliga schemat ges hon möjlighet att 
sluta tidigare varje dag för att kunna ta emot sina barn i hemmet. Om detta inte skulle vara möjligt 
för verksamheten på Nyhem i fortsättningen, kommer barnen att få åka buss kl 06.20 till Tallåsen 
skola, när de skall hem buss kl 15.40 till Hennan där de flyttar över till Taxi som sen kör dem till 
Ramsjö. De andra 2 barnen åker med sina föräldrar, då de ej har rätt till skolskjuts.                                                                 
Under sommaren har 4 barnfamiljer flyttat in till Ramsjö. Hur många av dessa barn som är i behov av 
barnomsorg är oklart i dagsläget. 
 
Ungdomsgården har idag öppet två kvällar i veckan. Den besöks av 3 -15 ungdomar per tillfälle. Idag 
drivs Ungdomsgården av en timanställd som arbetar ca 10 tim i veckan.  

Biblioteket 

Biblioteket har under mars dragit ner sina öppettider till en dag/vecka. Verksamheten flyttar under 
juni in i skolans lokaler.   
                                                                                                                                    
Biblioteket flyttade in i skolans lokaler under juni. De nya lokalerna invigdes under Ramsjöveckan.  
Den gamla lokalen står nu tom. 
 
I Ramsjö har biblioteket en central roll, då fler aktiviteter förutom de som skolan bedrivit genomförs i 
bibliotekets lokaler men med ett folkbildande syfte, såsom teater, tävlingar, författarkvällar, 
bebisträffar, kurser, cirklar, fotbollskvällar, informationsmöten etc. 

Fastighet 

From 1 maj 2015 flyttas den vaktmästare som varit anställd av Fastighet över till AB Ljusdalshem.                                                                         
Han har hittills skött skola och Nyhem. Då skolan stängts kommer arbetstiden att mätas och troligen 
blir det ca 25% på Nyhem, resten planeras att förläggas i Ljusdal. 
I denna tjänst har det ingått att besikta alla kommunala lekplatser, ca 70st, vilket beräknas ta 14 
dagar/år, varav ca 1/3 är åt AB Ljusdalshem.   
 
Idag gör vaktmästaren även arbetsuppgifter som faktureras:   

                                                                                                             
o Besiktning av kommunala lekplatser åt Gata/Park och Fastighet  
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o Besiktning av några privata lekplatser, vilka idag debiteras Fastighet ex campingar och 
Sturmsgården. 

o Enligt samtal med VD på AB Ljusdalshem finns planer på att flytta tillbaka alla uppgifter 
som köps externt, vilket i så fall skulle möjliggöra att tjänsten kan ligga i den nya 
organisationen och budget för densamma flyttas över dit. 

o Plogar åt Gata/Park 
 

Gata/Park 

Har en anställd 100 % idag som sköter all snöröjning och sandning av kommunala vägar, skola, 
brandstation, återvinningsstation och kommunförråd.  Denne sköter gräsklippning på kommunens 
badplats och lekpark, samt slår kommunens åkermark.  
I tjänsten ingår att sköta fastigheten vid kommunförrådet, även städning av lokaler då städerskan 
gått i pension och inte ersatts. Viss administrativ tid ingår också i tjänsten. 
 
Även här görs arbetsuppgifter som faktureras: 
 

o Städar och tvättar bilar, samt byter däck på bilpoolens bilar.                                                                           
o Återvinningen vid Tempo köper plogning runt anläggningen av Gata/Park. 
o Åker på larm för Värme, vatten, Avlopp på skola och Nyhem. Detta ligger på en jourgrupp 

som ringer vaktmästarna i Ramsjö då larmet går. 
o Snöröjning åt Ljusdals vatten.  
o Lägger i och tar upp bryggor, städar och sköter dass på badplats åt fritidsenheten. 
o All plogning runt reningsverk, vattenverk och pumpstationer i Ramsjö. 

 

Städenheten 

Det har fram till den 31 april 2015 funnits en anställd städerska 7 tim/dag i Ramsjö som städat hela 
skolan, fritids, bibliotek och kommunförrådet 
Denne gick i pension 1 maj 2015. Enligt enhetschef på städ har man kommit överens om att alla 
enheter i Ramsjö städar själva då de inte har möjlighet att ersätta tidigare anställd. Den timanställda 
är nu erbjuden att städa på Ungdomsgården, Barnomsorgen ca 4 timmar/vecka. 

Räddningstjänst 

Bemannas av ca 6 st deltidsbrandmän.                                                                                                                                                                                                                                                           
Brandvärn 06.00 – 17.00, Beredskap mellan kl 17.00 och 06.00.                                                                    
Städ och tvätt av bilar sköts av brandmännen i Ramsjö.                                                                                                                                     
IVPA - Brandmännen är utbildade och utrustade för ambulanssjukvården. 

Kommunala bolag 

Ljusdals Energikoncern 
o Skötsel av reningsverk 
o Renhållning 
o Återvinning 
o Anläggningsskötsel 
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AB Ljusdals Hem 
o Nyhem ägs av dotterbolaget Ljusdals servicehus. 
o Tar över 1 vaktmästare från fastighet, den 1 maj. 

 
Stiftelsen NärLjus 

o Företagsutveckling 
o Näringslivsutveckling 

Privata aktörer  

Tempo i Ramsjö 
o Tempo är navet för att människor skall kunna bo kvar i Ramsjö. Som kommun har man 

ansvar för leverans av dagligvaror till de som bor på landsbygden och om Tempo inte kan 
överleva kan vi förstå att det blir stora kostnader för omsorgen då leverans av matvaror 
måste ske från Ljusdals tätort till Ramsjö. I och med att den kommunala maten kommer att 
tillagas i Ramsjö och livsmedlen köps in från Tempo stärker vi möjligheten för att affären 
överlever. 

o Idag erbjuder Tempo utkörning av varor två gånger i veckan till de som behöver den tjänsten. 
o Samarbete sker med Svenska Spel, ATG, Apoteket och Apotekstjänst, Systembolaget, DHL, 

Bussgods. 

Nordisk Vindkraft 
o Planer finns för byggnation av vindkraftverk på Våsberget. Ett visningsrum finns för den 

planerade anläggningen finns på övervåningen på Tempoaffären. 

Infinito 
o Sandar och skottar mellan återvinningsstationerna, skottar bort plogkanten vid 

återvinningsstationen. 

Stena 
o Äger återvinningen vid Tempo. Köper plogning runt anläggningen av Gata/Park 

Ideella organisationer 

Byarådet i Ramsjö 
o Organiserar idag RUT och ROT tjänster där tjänsterna ofta består i möjligheter för äldre att 

bo kvar hemma med bibehållen livskvalitet, det är arbetsuppgifter som inte sköts via 
hemtjänsten.  

o Ger ut Byabladet som innehåller information av vad som sker i trakten. 
o Håller i aktiviteter i byn, återkommande och nya aktiviteter. 

 
 
Kyrkan 

o Aktiviteter för äldre i samverkan med Nyhem 
o Soppluncher 
o Körverksamhet 
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Pensionärsorganisation SPF 
o Bokcirklar 
o Gympa 
o Bakar till marknad och Ramsjövecka 
o Symöten 
o Boulebana 

Hembygdsföreningen 
o Spelmansstämma 
o Nationaldagsfirande 
o Midsommar 
o Logdans 
o Hembygdsfest - Återvändardag 
o Ljuskväll 

 

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

o Personal som finns i Ramsjö sköter de arbetsuppgifter som idag sköts av externa utförare 
eller personal som åker från Ljusdal. 

o Utökning av platser på Nyhem 
o Utvecka IT-användande på Nyhem  
o Integration 
o Anlägga en återvinningsstation  
o Satsning och marknadsföring Turism 
o Lägerverksamhet 
o Företagare som vill satsa 
o Nordisk Vindkraft – Etablering av vindkraftverk  
o Ny tekniklösning, Virtuell galleria – Kjell Lagerström 

 
NärLjus och Movexum (Gävleborgs företagsinkubator) planerar att förlägga 2 
inspirationsdagar ( Bootcamp) för nystartande och växande företag i Ramsjö under 
november.  

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, vilket också är bättre för miljön. 

o Erbjuder fler platser på boendet, framförallt kan par erbjudas att bo tillsammans. 
o Lättare att ”placera” sin anhörige långt från tätorten om möjlighet ges att besöka den 

boende genom ex Skype och storbild. Ger möjlighet att ”umgås” utan att åka långa 
sträckor – bra för anhöriga, boende och miljö. 

o Boende och utbildning i Ramsjö kan lösa flera problem. Kommunen får utbildad 
personal, människor får ett värdigt boende och egen försörjning, Landsbygden kan 
leva kvar.  
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o Skapa gemensam plats för inlämning av sopor - Anlägga återvinningsplats i närheten 
av affären – ökade intäkter för affären. 
Sortering i hemmen - mindre sopor – bättre för miljön - lägre avgift för boende  
Färre resor för hämtning - Lägre kostnad för bil, personal och bättre för miljön. 

o Etablerade företag inom turismbranschen - Fina fiskevatten  
o Ramsjö erbjuder en lugn miljö och en vacker natur för lägerverksamhet - Möjlighet för 

barn/vuxna att få byta miljö. 
o Företagskuvöser i NärLjus regi 
o Etablering av vindkraftverk – behov av bygdens service ex, mat, logi….. 
o Ny tekniklösning - Virtuell galleria – arbetstillfällen. 

 
 

 

Vilka potentiella användningsområden kan man se för skolans lokaler och 
eventuella andra lokaliteter? 
 

o Samordning 
o Undervisning  
o Kontorsplatser - kommunanställda som pendlar från Ramsjö  
o Tillagning av Maten till offentlig verksamhet och servering av Dagens lunch till allmänheten 

under den del av året som campingen har stängt. 
o Företagskuvöser   

 
 

Vinster som går att räkna in i dessa möjligheter är:  

o Bibliotek, Barnomsorg, Ungdomsgård, Bygderåd och privata aktörer i samverkan. 
Möjlighet till utökade öppettider för Bibliotek och Ungdomsgård, samt tillgång till 
lokalen för allmänheten fler dagar/kvällar per vecka, vilket också skulle göra att man 
kan fortsätta att anordna evenemang.   

o Elever erbjuds ”hemstudiedagar” med stöd av personal från Bibliotek och Barnomsorg.  
Färre resor, kortare dagar för elever, bättre för miljön.  
Distansutbildningar – SFI – USK – Högskola – möjlighet till utbildning trots att det inte 
finns kollektivtrafik som motsvara behoven, framtida resurser för de som vill bo kvar.   

o Kontor för kommunanaställda sparar restid, är bra för miljön, frigör utrymme på 
Förvaltningshuset.   

o Tillagning av mat ger fortsatta och ökade inköp av alla råvaror via den lokala 
Tempoaffären. Ger intäkter till nya organisationen som kan användas till 
kompetenshöjning och verksamhetsutveckling. 

o Nyetablering och Tillväxtmöjlighet för befintliga företag 
o Hyresintäkter till den nya organisationen. 
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Organisationsförslag 

 
 

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, demokratiska processer blir verkliga 
- Bättre framförhållning, kunskap om brukarna 
- Tillväxt, fler företagsmöjligheter 
- Integrationsmodell anpassad efter förutsättningar 
- Ökad kunskap om ny teknik osv 
- Högre livskvalitet för alla 
- Bättre utfall, effekt av pengar/resurser 
- Mindre sårbart 
- Har och tar ansvar 
- Snabbare omställning 
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Nackdelar med en ny lösning 

- Mer sårbart, för liten kompetensmängd 
- För få människor bär stort ansvar 
- Att kommunen i stort förlorar makt och styrning 
- Det finns ett risktagande som beror på hur många äldre som behöver extra hjälp 
- 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. 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. Det har varit svårt att få klarhet i vad varje aktivitet kostar eller har för intäkt, 
då det gjorts olika lösningar över tid och plats. Det kan vara av intresse att få klarhet i hur varje 
delbudget faktiskt ser ut, men detta är både tids- och resurskrävande och kanske ändå inte får ett 
önskat utfall. De siffror som nu är framtagna är de kostnader varje förvaltning haft för 2014, samt 
budget för 2015.  

För att göra denna nya organisation möjlig bör man överföra hela kostnaden från varje förvaltning 
och bolag för 2014 till den nya organisationen.  
 
Med denna bör det ligga effektiviseringskrav löpande över ex. 3 år. Det finns idag planer på att göra 
besparingar för 2015. Ett exempel på detta är att minska på tjänster för vaktmästare. Hur man tänkt 
göra med den arbetstid som flyttas därifrån är oklart i dagsläget. Man bör räkna på vad det kostar om 
anställd skall åka upp till Ramsjö vissa dagar i månaden och då även räkna restiden som tappad 
effektivitet. Troligen går motsvarande besparingar att göra genom effektiviseringar över tid.  
För att göra denna förändring på ett kostnadseffektivt och smidigt sätt behövs ett flextidsavtal 
förhandlas fram innan start. Skola för över motsvarande 1 tjänst och borde därmed vara okänslig för 
fler eller färre barn. Omsorgen måste årligen föra över resurser motsvarande biståndsbedömning. 
2014 kostade omsorgen i Ramsjö ca 1,4 milj. mer än lagd budget. 
Myndighetsutövning (räddningstjänst, etc) samt taxekollektiv (VA, Renhållning) bör inte föras över. 
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Budget Ramsjö 
     

      

 
          Redovisat 2014            Budget 2015 

   Samhällsutvecklingsförvaltning 
     Gata/park 607 596 

   Bibliotek 234 127 
   Fritidsgårdar 71 100 
   Städ  0 0 
   Fastighet 0 0 
   Summa 912 823 
   

      Utbildningsförvaltning 
     Förskola och fritids 600 600 

   Summa 600 600 
   

      Omsorgsförvaltning 
     VOBO 7 721 7350 

   Hemtjänst LOV 4 165 3196 Budget 2015 = 2014 intäkt 

Hemtjänst natt 307 480 
   Dagverksamhet 107 98 
   Kostenheten 542 

 
exkl lokalhyra 

 X-trafik 48 50 
   Summa 12 890 11 174 
   Projektledare 700 

    

      Total summa förvaltning 15 102 12 597 
    

Budget för AB Ljusdalshem tillkommer    
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Slutsats och reflektioner 

Under den korta tid jag vistats i Ramsjö har jag gjort iakttagelsen att det finns möjlighet att samordna 
vissa delar inom området. Idag köps tjänster av externa aktörer som går att ”hämta hem” till 
kommunen och därmed ge Ramsjöborna större ansvar och delaktighet i sina verksamheter samt 
minska kostnader för transporter till och från Ramsjö.  
 
Redan idag arbetar Ramsjöborna över gränserna och i många hänseenden drivs de kommunala 
enheterna redan som en samordnad organisation. För att bygden skall fungera måste de som bor och 
arbetar där hjälpa varandra i den dagliga driften. Exempel på detta kan vara om hemtjänsten kör i 
diket. Eftersom det finns en medvetenhet i vad det skulle kosta, både i pengar och i kvalitet för kund 
om bärgningsbilen skall komma från närmsta tätort, samt att man värnar om varandra ringer man 
vaktmästarna istället. Om en kran går sönder på ex Nyhem byter man den själv eftersom det tar lång 
tid och kostar mycket om någon skall åka från Ljusdal för att laga den.  
 
Många arbetsuppgifter kräver handkraft av två personer. Om man minskar tid för ex vaktmästarna på 
orten kommer många arbetsuppgifter behöva bistås med personal som åker från Ljusdal, exempel på 
dessa kan vara i- och utläggning av bryggor, byte av lampor i lyktstolpar, in- och utflytt i rum på 
Nyhem. Dessa arbetsuppgifter och många fler sköts av två personal idag men på grund av bristande 
rutiner och gammal vana redovisas endast timmar för en personal. Ensamarbete är också en 
arbetsmiljöfråga som skulle ställa till problem vid minskning av personal. Detta har man utan att veta 
om det har löst själv i Ramsjö genom att arbeta över gränserna.  
 
Utifrån ett miljöperspektiv ser jag flera positiva förändringar man kan göra i och med en 
organisationsförändring. Det är många resor mellan Ramsjö och Ljusdal som skulle kunna undvikas 
om man tittar till helheten. Då vissa arbetsuppgifter skall utföras, ex spolning av pumphus,  åker två 
personer upp från Ljusdal. Denna arbetsuppgift skulle kunna skötas av personal från bygden, 
framförallt då det finns kunnig och intresserad personal idag. 
 
Ramsjö är stort till ytan och de som har hemtjänst bor spridda i bygden. Det är en stor andel äldre 
människor som bor i Ramsjö/Hennan. Av totalt 592 personer är idag 207 personer över 65 år och 62 
personer över 85 år. Dessa kommer troligen inom en ganska snar fram tid att vara beroende av 
kommunens omsorg. Det är viktigt att det finns människor kvar i Ramsjö som kan och vill arbeta inom 
omsorgen. Av de som idag arbetar på Nyhem är 14 personer pensionsmässiga innan 2025, det 4 
äldsta inom en femårsperiod. Att göra en ny organisation i Ramsjö kan vara det som behövs för att 
människor inte skall flytta därifrån och göra att kommunen står i ett läge då personal från Ljusdal 
skall åka till Ramsjö för att utföra servicen.  Det finns en möjlighet att öppna för fler boende på 
Nyhem och att kunna erbjuda par att bo tillsammans vilket skulle kunna bli ett lyft för Ramsjö och 
därmed för Ljusdals kommun. En satsning på IT-användande skulle kunna bidra till större möjligheter 
och en högre kvalitet. 
 
Jag vill hävda att om man som ansvarig skall kunna ta ansvar över sin ekonomi måste man veta vad 
som kostar och vad som kommer in. En förutsättning för att verksamheten skall kunna planera och 
följa sin budget över året är att de kostnader och intäkter är väl synliga för samtliga anställda.                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                           
För att göra denna förändring på ett kostnadseffektivt och smidigt sätt behövs ett flextidsavtal 
förhandlas fram så att scheman kan anpassas bättre utifrån verksamhetens behov. Ytterligare 
kvalitetshöjning för boende och effektivitet hos personal skulle kunna nås genom måltidsuppehåll.  
Tes-planeringen (Planering av tid och insats hos kund inom Hemtjänsten) kan utföras av personal på 
Nyhem där kännedom om kundens behov och fysiska placering är väl känd. Detta förutsätter att 
budget följer med planeraren. 
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Genom att Barnomsorg, Ungdomsgård, Bibliotek och Bygderåd finns i samma lokaler kan samordning 
ge möjligheter till utökade öppettider för både bibliotek och Ungdomsgård. I samtal med de som 
besöker ungdomsgården skulle de vilja att den var öppen på lördagar också, då det inte finns många 
andra aktiviteter för ungdomar boendes i Ramsjö.                                                                                     
Man skulle kunna erbjuda de som bor i Ramsjö tillgång till lokalen fler dagar/kvällar per vecka, vilket 
också skulle göra att man kan fortsätta att anordna vissa evenemang.  
 
Genom att Barnomsorgen lagt ner sin verksamhet och därmed tagit bort en heltidstjänst från Ramsjö 
har möjligheten att samordna tjänster och personal minskat. För att en samordning skall vara hållbar 
och effektiv både utifrån kvalitet och ekonomi krävs att det finns resurser att samordna. Utifrån 
förstudiens resultat är  min bedömning att efter Bibliotekets minskade resurser och barnomsorgens 
nedläggning är resurserna på gränsen till för små för att uppnå effektivitet i Ramsjö.  Frågan är hur 
man tänkt lösa barnomsorgen om behov uppstår och vad det i så fall skulle kosta kommunen. 
 
Kommunen har varuförsörjningsplikt och idag erbjuds de som är biståndsbedömda utkörning av 
varor 2 ggr/vecka från Tempo. I andra kommuner ex Hudiksvall får alla som bor minst 10 km från 
tätort beställa hemkörning och handlaren får ersättning från kommunen för detta. Om denna 
förändring genomförs i vår kommun skulle Tempo i Ramsjö eventuellt kunna höja intäkterna och 
kommunen skulle erbjuda bättre samhällsservice.   
 
Om beslut fattas för utvecklandet av ny organisation i Ramsjö 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. En överenskommelse bör skrivas där man reglerar tex 
Verksamhetens mål, Beställarens krav på mål och riktlinjer, Beställarens åtagande, Utförarens 
åtagande, Tillsyn, Ekonomisk ersättning, Avtalstid och Budget. 
 
Om man tar beslutet att fortsätta jobba med Landsbygdutveckling i Ljusdals kommun föreslår jag att 
påbörja en förundersökning i Los samtidigt och föra samman de personer som skall utföra 
uppdragen. 


