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Delrapport 1 

Innovativ modell för utveckling av offentlig verksamhet 
 

Sammanfattning 

Syftet med projektet; Innovativ modell för utveckling av offentlig verksamhet, är att hitta en hållbar 

modell för landsbygdsutveckling, att öka samverkan mellan privata, ideella aktörer och offentlig 

verksamhet samt att skapa förutsättningar för samverkan utifrån det verkliga behovet. 

Aktuell delrapport beskriver pågående process i bygderna Ramsjö och Los. I Ramsjö drivs en 

testmodell, intraprenad, 160401- 171231. Testmodellen bygger på en samordnad 

gränsöverskridande kommunal organisation i samverkan med kommunala bolag, ideella föreningar 

och privat näring på orten. En förstudie pågår sedan 170101 i Los. Förstudien ska kartlägga nuläge, 

framtida behov samt eventuella samverkansmöjligheter i bygden.  

Måluppfyllelse och effekter som delrapporten visar är att modellen; Intraprenad som driftsform, 

möjliggör helhetslösningar för ökad offentlig service och tillgänglighet på landsbygden. Ökad insikt, 

möjlighet till delaktighet, och bredare engagemang hos anställda och övriga boende i bygden, 

tillsammans med en starkare vikänsla syns genom att människor tar ett större ansvar för bygden och 

varandra. Aktuell delrapport är ett underlag för vidare politiska beslut för eventuell förlängning av 

testet Intraprenaden Ramsjöbygden tom 180831, då Vinnova beviljat projektpengar till samma 

datum. Delrapporten påvisar flera vinster med en förlängning. Förändringsarbete sker i flera olika 

processer och kräver tid. Då testet inte kom igång som planerat den 1 april 2016 har arbetet inte 

fortlöpt enligt grundplanen och den plattform som behövs för att skapa en stabil, gemensam 

organisation kräver mer tid för uppbyggnad. 

En slutrapport kommer att skrivas, utifrån helheten av projektets resultat, augusti 2018 där även 

resultatet av förstudien i Los rapporteras. 

 

 

 



 
 

2 
 

Innehåll 
 
Sammanfattning…………………………………………………………………………………………………………………………………1
   
1. INLEDNING ........................................................................................................................................... 3 
 

2. BAKGRUND .......................................................................................................................................... 4 
2.1. Måltidsprojektet Innovationsupphandling X ................................................................................ 4 

2. 2. Förstudie Ramsjö ......................................................................................................................... 4 

 

3. SYFTE ................................................................................................................................................... 4 
3.1. Delmål för projektet ..................................................................................................................... 4 

 

4. GENOMFÖRDA AKTIVITETER OCH DERAS EFFEKTER ........................................................................... 5 
     4.1. Nuläge Ramsjö ............................................................................................................................. 5 

4.2 Samverkan mellan olika aktörer .................................................................................................... 7 

    4.3 Ekonomi ......................................................................................................................................... 8 

4.4 Samverkanspartners ...................................................................................................................... 8 

 

5.NULÄGE LOS  ........................................................................................................................................ 8 

5.1 Spridning ........................................................................................................................................ 9 

 

6. PROJEKTETS FRAMTID ......................................................................................................................... 9 
 

 

 

 



 
 

3 
 

1. INLEDNING  
Ljusdals kommun driver sedan 160401 - 171231 en testmodell, Intraprenaden Ramsjöbygden. Under 

testperioden har projektmedel sökts från Vinnova och beviljats. Medfinansiering godkändes för 

projektet; Innovativ modell för utveckling av offentlig verksamhet, under perioden 161004 - 180831. 

Projektet innefattar att bedriva testorganisationen, Intraprenad Ramsjöbygden, samt genomföra en 

förstudie i Los.  

 

Ur ansökan till Vinnova 2016: 

”Landsbygdens befolkning är beroende av fungerande samhällsservice på samma sätt som de som 

bor i större samhällen, men indragningar av servicen är vanligt förekommande. Genom att samordna 

de verksamheter som finns i Ramsjö idag finns vinster att göra för Ramsjöborna och för kommunen i 

sin helhet. För att samordna alla delar behöver offentlig verksamhet, tillsammans med privata- och 

ideella verksamheter verka för bygden utifrån ett helhetsperspektiv, vilket skulle skapa förändringar 

för de som bor i Ramsjö och samtidigt ge stora effekter för hela kommunen. Utvärdering och 

uppföljning sker kontinuerligt i processen för att kunna följa och dokumentera den progress som 

sker. Modellen eller arbetssättet ska kunna överföras på alla mindre orter i Sverige” (Diarienr: 2016–

03001, Ansökan med bilagor 2016-05-31). 

 

Vinnovas motiv för beslut: 

”Ansökan har bedömts av externa experter och Vinnova utifrån utlysningens kriterier och mål. 

Projektet bedöms, efter en sammanvägd granskning och i konkurrens med övriga sökanden, kunna 

bidra till att uppfylla utlysningens mål och vara relevant med avseende på kriterierna. Ansökan 

beskriver ett projekt som syftar till att hitta en hållbar modell för landsbygdsutveckling för att kunna 

samordna hela den kommunala servicen. Projektet möter ett viktigt behov och potentialen anses 

stor om man hittar en ny modell för hur man använder resurser utifrån ett helhetsperspektiv sett 

utifrån en by över stuprörsgränser och olika förvaltningars delbudgetar. Vidare anses det positivt att 

projektet är politiskt förankrat. Det är också bra att utvärdering och uppföljning sker kontinuerligt i 

processen. Vidare anses det mycket positivt att man arbetar utifrån ett tvärvetenskaplig arbetssätt 

utifrån en kvadrupelhelix” (Diarienr: 2016-03001, Beslutsmeddelande 2016-09-26). 

 

 

 

https://portal.vinnova.se/DynFormNet/ShowPdfForm.aspx?type=full&id=165278
https://portal.vinnova.se/DynFormNet/ShowDecision.aspx?id=33787
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2. BAKGRUND 
Satsningar avseende landsbygdsutveckling har även tidigare skett inom olika områden i Ramsjö. 

 

2.1. Måltidsprojektet Innovationsupphandling X 
Under tiden 140301–150228 drevs ett måltidsprojekt genom Innovationsupphandling X som drevs av 

Inköp Gävleborg och delfinansierades av Vinnova i Ramsjö/Hennan, Ljusdals kommun. Det har 

inneburit att all offentlig mat som serverades i Ramsjö/Hennan, tillagades i Ramsjö. Alla beställningar 

av råvaror skedde via den lokala Tempoaffären och gav därmed en ökad omsättning som påverkade 

möjligheten till att kunna driva affären vidare (www.innovationsupphandlingx.se). 

 

2. 2. Förstudie Ramsjö 
Ljusdals kommun har enligt politiska beslut beviljat medel för en förstudie i Ramsjö under tiden 

150310 – 160331 där uppdraget var att undersöka vilka möjligheter det fanns att samordna den 

kommunala servicen.  

Förstudien visade att det fanns möjlighet att genom innovation, samordna och utveckla den 

kommunala servicen på ett kostnadseffektivt och kvalitativt sätt för Ramsjöbygden. 

Vidare beslutades att skapa en testorganisation under tiden 160401 – 171231 där 

gränsöverskridande arbete mellan förvaltningar och budget var målet. För mer information om 

bakgrunden finns en rapport om förstudien. (Diarienr: KS 00061/2015, Projekt Ramsjöbygden).  

3. SYFTE  
Syfte med Vinnovas/Ljusdals kommuns projekt; Innovativ modell för utveckling av offentlig 

verksamhet är  

 Att hitta en hållbar modell för landsbygdsutveckling som fungerar utifrån verkligheten. 

 Att öka samverkan mellan privata, ideella aktörer och offentlig verksamhet. 

 Att skapa förutsättningar för samverkan utifrån det verkliga behovet. 

3.1. Delmål för projektet 
 Ökad samverkan och samarbete mellan privata aktörer, ideella organisationer och offentlig 

verksamhet.  

 Ökad kunskapsnivå hos nyckelpersoner beträffande faktorer som påverkar 

landsbygdsutveckling. 

 Modell/process för landsbygdsutveckling som genererar nya innovativa lösningar och 

möjliggör utveckling för landsbygden har skapats. 

 Ökad tillväxt, fler företag har etablerats/växt. 

 Goda exempel på kunskap och erfarenhet finns att sprida. 

 Ökad livskvalitet på landsbygd, fler kan bo kvar. 

 Kontroll på ekonomin. 
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4. Genomförda aktiviteter och deras effekter  

4.1. Nuläge Ramsjö 
Testmodellen bygger på en samordnad gränsöverskridande kommunal organisation i samverkan med 

kommunala bolag, ideella föreningar och privat näring på orten.  

Det projektet hittills visat är att modellen; Intraprenad som driftsform, möjliggör helhetslösningar för 

ökad offentlig service och tillgänglighet på landsbygden. Genom att samverka och använda de 

resurser som finns, skapas förutsättningar att bevara och bedriva verksamhet kvalitativt och 

ekonomiskt utifrån bygdens behov. Människor får möjlighet att verka och bo i sin hembygd, vinster 

görs för kommunen i sin helhet och vår miljö.  

Några upplevda effekter är 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.  

 

Äldreomsorg 

Flera kompetenshöjande processer pågår hos anställda och upplevelsen av ökad arbetsglädje, tilltro 

till offentlig sektor och delaktighet har ökat. Kommentar från anställd ” vi jobbar inte hårdare, vi 

jobbar på ett annat sätt och det är mycket roligare”. 

 

Anställda inom äldreomsorg har varit till Tjörn på studiebesök. Där gjordes ett besök på ett 

äldreboende; Tubberödshus, som drivs som Intraprenad. Syftet med studiebesöket var att inspirera 

personal till fortsatt utveckling i den egna verksamheten. De anställda var fyllda med energi efter 

studiebesöket och vill fortsätta sitt arbete med utveckling av Nyhem. Framförallt insåg de värdet i att 

använda varandras olikheter samt bryta invanda strukturer för att öka kvalitet och mångfald i sitt 

arbete. För att alla i Intraprenaden skall få chansen att ta del av Tjörns utveckling kommer några 

anställda från Tjörn till Ramsjö för två utbildningsdagar under hösten. 

 

En arbetsgrupp bestående av personal från äldreomsorg, Gata/Park och Ljusdalshem AB har 

har genomfört ett studiebesök i Färila på Solgårdens äldreboende, för att titta på verksamhetens 

sinnesträdgård. Efter studiebesöket påbörjade gruppen ett arbete med att anlägga en egen 

sinnesträdgård vid Nyhem. 

 

Två separata IT-test har startats upp inom äldreomsorgen i Ramsjö, ett som handlar om aktiviteter 

med hjälp av surfplatta och ett som handlar om lättare kommunikation via en app. På Nyhem skall 

utveckling av kunders aktivitet och kommunikation, individuellt och i grupp, ske via Ipads och 

storbild. Syftet med detta test är att se om det går att frigöra tid för personal och samtidigt utöka 

mängden aktiviteter för boende inom äldreomsorgen med hjälp av tekniken. Mot hemtjänstens 

kunder kommer test att utföras i samverkan med företaget Sweden ICT Solutions AB där 

kommunikation sker via verktyget; Seniorg-app, där enkel, lättsam information skickas mellan kund, 

personal och anhörig/vän. För att genomföra detta test har projektet upphandlat ett företag som 

jobbar med utveckling. Ett samarbete sker med Halmstad kommun, där man tidigare testat samma 

app på flera äldreboenden och nu har upphandlat denna app för att implementera på fler 

äldreboenden. Personalen i Ramsjö kommer att få möjlighet att göra ett studiebesök dit och 

Halmstad kommer att följa utvecklingen av appen i Hemtjänsten i Ramsjö. 
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Skola/Bibliotek 
Bygderådet har under testperioden flyttat sin verksamhet till Ramsjö före detta skola, vilket har 

bidragit till att biblioteket har kunnat utöka sina öppettider från en kväll till en dag och en kväll per 

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

självservice för in- och utlån av litteratur. Genom att biblioteket nu även har öppet dagtid, erbjuds 

fler att besöka biblioteket och utlåning av litteratur har ökat. Biblioteket är en viktig del av den 

offentliga servicen då det sker många möten och aktiviteter för alla åldrar i dess verksamhet. 

 

Några av de som flyttat till Ramsjö är i behov av SFI, och sen hösten 2016 erbjuds distansstudier 

vilket underlättar mycket för de personer som inte har tillgång till bil, då kollektivtrafiken är gles till 

våra byar i ytterkant.  

Ramsjö skola har blivit en naturlig samlingsplats och fler aktiviteter äger rum i dess lokaler. Bland 

annat har ett ideellt språkcafé vuxit fram, där bygderådet stöttar de nyinflyttade i deras språkträning. 

En loppis har öppnat i bygderådets lokal på skolan, vilket ger möjlighet för flera att handla billigt, det 

ger ökade intäkter för bygderådet och plats för fler språkpraktikanter, samtidigt som det värnar vår 

miljö. Ett rum för möten har möblerats på skolan och hyrs ut till allmänheten. 

 

Ungdomsgård 

Verksamheten har som tidigare öppet två kvällar per vecka. Antalet besökare har ökat över tid, dels 

på grund av det flyttat nya unga till Ramsjö, dels genom att fler aktiviteter erbjuds. Verksamheten 

har inplanerade aktiviteter av olika karaktär kontinuerligt, exempelvis har grillkväll, pingisturnering, 

LAN och filmkväll erbjudits. 

 

En grupp, bestående av unga vuxna, är sammansatt för att projektet skall kunna tillvarata deras 

synpunkter. Träffar har hittills skett vid tre tillfällen och syftet är att ta vara deras tankar om hur 

bygden skall bli starkare och vad de anser behöver göras för bygdens överlevnad.  

På önskemål från gruppen har projektet i samverkan med Ramsjö Bygderåd arrangerat en föreläsning 

där Anna-Lena Wallin/ Hållbar Destination Järvsö II och My Fransson/ Järvsörådet berättade om hur 

de jobbar tillsammans och effekterna av dess samverkan.  

 

Gymnastikhallen hyrs ut till olika organsationer och privatpersoner för olika ändamål. 

 

Gata-park/Ljusdalshem 

Ett utökat samarbete sker mellan enheterna och arbetsuppgifter sköts mer tillsammans än tidigare, 

vilket minskar ensamarbete och sårbarhet. 

Arbetsuppgifter som tidigare har utförts av personal som rest 12 mil tur och retur från tätorten 

utförs nu av bygdens personal. Exempelvis sköts pumphus och vattenprover åt Ljusdals vatten och 

byte av däck, städ och tvätt av bilpoolens bilar. Detta sätt att arbeta är mer effektivt, ger intäkter till 

Intraprenaden, möjliggör fler arbetstillfällen på orten och bidrar dessutom till en bättre miljö.  

 

Kost 
Som en utveckling på tidigare, Vinnovaprojekt; Innovation X, har matproduktionen till hemtjänstens 
kunder flyttats tillbaka till kommunen, med fortsatt produktion i Ramsjö. 
Kunden får sin mat levererad dagligen via hemtjänsten i Ramsjö. Hemtjänstpersonalen upplever idag 

sina kunder som mer trygga genom det dagliga besöket vid leverans av matlådor. En av kunderna i 
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hemtjänsten uttrycker ”nu törs jag gå ut innan hemtjänsten kommer med maten, eftersom jag vet att 

dom hittar mig om jag ramlar”. 

Genom att ha en lösning på orten så kan även allmänheten erbjudas möjlighet att äta dagens lunch 

på före detta skolan. Kosten erbjuder också catering vid andra evenemang som sker på orten, 

exempelvis vid föreningars årsmöten, privata fester.  

 

Barnomsorg 
Ökad inflyttning har skett till Ramsjö av familjer med barn, vilket har inneburit att barnomsorgen som 

tidigare varit nedlagd har öppnat igen, dock i liten skala. I dagsläget är det två barn som har 

barnomsorg och två som har fritids.  

 

4.2 Samverkan mellan olika aktörer  
Samverkan mellan olika aktörer i Ramsjö pågår. Exempelvis arbetar personal från Ljusdalshem och 

äldreomsorg i kök, barnomsorg och på bibliotek. Barnomsorgens personal sköter städ av lokaler. 

Flera aktiviteter för barn och unga sker i samverkan mellan ungdomsgård, bibliotek och olika 

föreningar.  

Planeringsdagar med samtliga anställda inom Intraprenaden har genomförts vid två tillfällen. Fokus 

har varit att skapa gemensamma mål för den nya organisationen. En av dagarna inleddes med 

gemensam måltid för äldreomsorgens boende och Intraprenadens anställda. Temat för dagen var 

mångfald. Mat från olika länder lagades och serverades.  

Möten i olika konstellationer sker utifrån behov och genom gränsöverskridande arbete. Uppföljning 

och utvärdering sker via uppföljningsdagar och kommunens medarbetarundersökning, vilken har 

gjorts vid två tillfällen, före projektets start 2015 och under 2016. 

 

Intraprenaden och Bygderådet har bjudit in till ett antal stormöten, där allmänheten haft möjlighet 

att ta del av information, samt framföra synpunkter kring aktuella frågor som rör bygden. Intresset 

från Ramsjöborna har varit stort och relativt många har kommit och framfört sina åsikter. 

 

Ett gemensamt arbete pågår med uppbyggnad av en sinnesträdgård vid Nyhem, där Ljusdalshem står 

för kostnaden och Intraprenaden tillsammans med kyrkan för arbetsinsatsen. 

 

De unga som bor i Ramsjö erbjuds fler aktiviteter genom att Ramsjö ungdomsgårds verksamhet 

planeras på ett nytt sätt, där aktiviteter bl.a. genomförs i samverkan med olika föreningar. 

 

Språkpraktikplatser erbjuds inom testorganisationen för att öka möjligheten för framtida 

personalförsörjning och att ge människor möjlighet att lära sig svenska, samt att ingå i ett 

sammanhang. 

 

Undertecknad anser vidare att 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.  

 

Pengar har ansökt för gratis aktivitetsvecka för barn och unga två år i rad, vilket visar att det finns 

mer driv och kraft hos boende i bygden då det är många personer engagerade i dessa aktiviteter. 
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4.3 Ekonomi 
En tvärsektoriell budget har lagts utifrån de faktiska kostnader som tillföll bygden år 2015. Genom de 

intäkter som Intraprenaden har möjlighet att få genom att utföra arbetsuppgifter åt andra ex 

kommunala bolag, skapas utrymme för fler arbetstillfällen i bygden samtidigt som det spar på vår 

miljö genom minskade transporter. 

 

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

samtidigt som fler arbetstimmar och variation i arbetet kan erbjudas anställda. Antalet ätande gäster 

har ökat kontinuerligt hittills. Kosten servar också andra evenemang som sker på orten, exempelvis 

föreningars årsmöten, privata fester mm. Produktionen av mat har också möjliggjort utökning av 

tjänst i köket motsvarande 0,45 årsarbetare. Alla råvaror köps in via den lokala Tempoaffären, vilket 

ökar deras intäkter och möjlighet till överlevnad.  

 

Genom ökad kunskap och nytt sätt att planera verksamhet inom äldreomsorg kan man se att 

ekonomin blir bättre. Från att i många år haft stora underskott i verksamheten visar prognosen för 

VOBO i dagsläget på en budget i balans. Undantaget är hemtjänsten som även i år får ett stort 

underskott.  

 

4.4 Samverkanspartners  
Samarbete och utbyte av erfarenheter pågår med Halmstads kommun gällande det It-test som pågår 

inom äldreomsorgen. Kunskapsinhämtning sker via Intraprenaden i Tjörn och genom kommunens 

egna verksamheter. Samverkan sker också med NHL-gruppen, vilket är en grupp bestående av 

människor från Nordanstig, Hudiksvall och Ljusdal som arbetar med landsbygdsutveckling, samt med 

Region Gävleborgs projekt ”Upphandlingsdriven Innovation för Regional Tillväxt”  

Projektet har en referensgrupp bestående av personer från SKL, Arena för tillväxt, Region Gävleborg, 
Högskolan Gävle, Länsstyrelsen Dalarna, Besöksnäringen Nordanstig och Företagarna Gävleborg. 
Projektet har anordnat konferensdagar med referensgruppen som inleddes med en guidning runt i 
bygden.  

5. Nuläge Los 
En förstudie pågår i Los sedan 170101. Förstudien ska kartlägga nuläge, framtid, behov samt 

eventuella samverkansmöjligheter i bygden. Förstudien inleddes med stormöten för kommunalt 

anställda, föreningar, kommunala bolag, privat näring samt allmänheten där projektets mål och syfte  

presenterades. Intervjuer enskilt och i grupp har gjorts med samma målgrupper.   

En arbetsgrupp bestående av personer från Bygderåd, kommunal verksamhet och föreningar har, på 

inrådan av projektet, sammansatts av Bygderådet. Arbetsgruppen bistår projektet med kunskap om 

bygden, samt möjliggör informationsutbyte. Då det för andra gången sedan förstudien påbörjades, 

pågår rekrytering av enhetschef på Furugården, skjuts pågående process fram tills det kommit en 

anställd på plats. Eftersom Furugården är Los största arbetsgivare är enhetschefen en viktig 

nyckelperson och behöver inväntas för att nå en gemensam process med anställda i verksamheten.  
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5.1 Spridning 
Studiebesök har tagits emot från bland annat anställda på näringslivsdepartementet, 

Arbetsförmedlingen, Företagarna Gävleborg, Gävle högskola, Arena för tillväxt, Besöksnäringen 

Nordanstig, Region Gävleborg och Länsstyrelsen Dalarna. Under dessa studiebesök har anställda i 

Intraprenaden presenterat den nya organisationen och visat upp Ramsjö.  

 

Intraprenaden har presenterats vid: 

Politikerveckan i Almedalen 2016. 

Landsbygdsdagen ”Upphandling som motor för landsbygdsutveckling” i Falun. 

Hela Sverige skall levas dagar om lokal ekonomi Sigtuna.  

Projektet ”Upphandlingsdriven Innovation för Regional Tillväxt” sommarlunch där bland annat 

deltagare från region Gävleborgs projekt elvägar, Virus och regionens miljöstrateg deltog.  

Vinnovas projektdagar i Stockholm, där alla höstens projekt fanns representerade. 

NHL-gruppen för landsbygdsutveckling som är en samverkansgrupp med människor från Nordanstig, 

Hudiksvall och Ljusdal.  

 

Projektets referensgrupp är sammansatt av personer från olika verksamheter som besitter olika 

kompetenser och kommer från olika delar av landet, vilket bidrar till en bred spridning såväl lokalt 

som nationellt. 

Projektet har ingen styrgrupp, beroende på organisatoriska förändringar och väntan på rekrytering av 

Ekonomichef.  

6. Projektets framtid  
Aktuell delrapport är ett underlag för vidare politiska beslut för eventuell förlängning av testet 

Intraprenaden Ramsjöbygden tom 180831, då Vinnova beviljat projektpengar till samma datum.  

Undertecknad anser det finns flera vinster med att testet förlängs.  

Att skapa självstyrande enheter, kräver förankrat mål och syfte, en gemensam syn på varför, samt 

vetskapen om vad självstyre faktisk innebär. Att inse skillnader och att vilja se en positiv förändring är 

enligt undertecknad en framgångsfaktor.  

Att leda innovation är många gånger ett nytt sätt att leda medarbetare. Att våga delegera, och att 

tillåta att det ibland blir fel, är en viktig del i ledarens arbete. 

Att identifiera upplevda svårigheter och hinder i Ljusdals kommuns organisation under pågående 

förändringsarbete kan bidra till en mer kvalitativ, effektiviserad och hållbar verksamhet utifrån 

kommunen som helhet. 

Förändringsarbete sker i flera olika processer och kräver tid. För att testet ska bli hållbart behöver en 

stabil, gemensam plattform skapas vilket ej ännu är helt slutfört. Då testet inte kom igång som 

planerat den 1 april 2016 har detta arbete inte fortlöpt enligt grundplanen och plattformen kräver 

mer tid för uppbyggnad. 

 

 

En stor utmaning, viktig att belysa i nuläget, är svårigheten att bemanna äldreomsorgens verksamhet 

i Los och Ramsjö vid sjukdom och semester. Personal skall rekryteras av kommunens 

bemanningsenhet, vilka uppger att det har stora svårigheter att få vikarier som vill åka de 12 mil tur 

och retur det är till Ramsjö och Los. Uppgivna orsaker till detta är de kostnader som uppstår för 
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privatperson. Många vikarier ställer som motkrav att få betalt för resor, vilket belastar verksamheter 

i glesbygdens budget hårdare än tätortens. För att lyckas med en god personalförsörjning i hela 

kommunen är det av stor vikt att hitta lösningar på dessa frågor. Ett förslag skulle kunna vara att 

vikarier erbjuds tillgång till bilpolen bilar. 

I dag jobbar vi lika utifrån den organisation vi har tätorten, vilket ej alla gånger är applicerbart på 

kommunen ytterkanter. 

För att kunna driva kvalitativa och effektiva verksamheter i hela kommunen, behöver vi ta hänsyn till 

rådande kontext och se människors verkliga behov. 

 

Enligt undertecknad finns upplevda svårigheter för förståelse, implementering, förankring samt 

samarbete i den kommunala organisationen.  

 

En slutrapport kommer att skrivas, utifrån helheten av projektets resultat, augusti 2018. 

 


