
The Frame Lake Model 
– En modell som möter verkliga behov och leder 
till hållbar landsbygdsutveckling

INNOVATIONSUPPHANDLING X

Vi alla i projektet Innovationsupphandling X vill rikta ett stort Tack till Ramsjö! 
Tack alla Ramsjöbor för att Ni finns på riktigt! 
Utan er hade det aldrig blivit någon modell.



Innovationsupphandling X – med fokus på äldres måltidssituation – är ett Vinnovafinansierat projekt 
som ägs av Inköp Gävleborg. Det är ett forskningsdrivet projekt som testar om offentlig upphandling kan 
fungera som drivkraft för innovativa lösningar för våra olika samhällsutmaningar.

Projektet Innovationsupphandling X pågår mellan 2012-2015 i fyra kommuner inom Region Gävleborg. 
Kommunerna som ingår är Ockelbo, Gävle, Ljusdal och Söderhamn. Varje kommun har sitt eget pilot 
projekt  som är aktuellt för dem, men alla finns inom området äldres måltidssituation. Det finns mer att 
läsa om projektet på vår hemsida www.innovationsupphandlingx.se. 

skapa ett mervärde för användarna/brukarna

skapa nya produkter och tjänster som ger möjligheter för nya aktörer att aktivt involveras i 
verksamheten

ej vara en dyrare lösning för beställaren

vara förenligt med gällande lagstiftning 

Målet för de aktiviteter som genomförts i de fyra pilotkommunerna har varit att:

I Ljusdals kommun har fokus varit på äldre som bor hemma med någon form av mat och måltidsinsats 
inom kommunens omsorgsförvaltning. Det har varit ett fokus på framförallt äldre i landsbygd/glesbygd, 
till största del äldre i byarna Ramsjö och Los med tillhörande småbyar.
Projektet arbetar ur ett helhetsperspektiv och med kvalitativa forskningsmetoder. Det betyder att arbets-
metoden till största del har bestått av intervjuer och observationer, möten och workshops. Intervjuer har 
genomförts med äldre, personal, ideella organisationer, verksamhetsansvariga, politik samt företagare 
och bybor.
Det har varit viktigt att förstå äldres upplevelser hur det är att leva och bo i en förhållandevis liten by 
långt från huvudorten i kommunen. Det har också varit viktigt att få en klar bild av hur mänskliga behov 
tillfredsställs från kommunen när ålderdom och eventuell sjukdom försvårar för äldre att klara sin vardag 
på egen hand. Vi brukar säga att kartan måste ritas efter hur terrängen verkligen ser ut, med alla 
”kostigar” inritade.

Det betyder i praktiken en helhetsbild 
med så många parametrar som 
möjligt involverade. 
Det blir en komplex karta som 
innehåller mycket kunskap och många 
insikter, nödvändiga för att förstå hur 
det verkliga behovet skall vara möjligt 
att tillfredsställa. Den kartan innehåller 
också möjligheter till nya innovativa 
lösningar med tillväxtfaktorer som kan 
ge nya arbetstillfällen i orter som har 
en trend av ständigt utarmning. 
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MAT OCH MÅLTID FÖR ÄLDRE

Undernäring, ensamhet och oro är några av de 
konsekvenser åldrandet kommit att föra med sig i vårt 
land. Så gott som varje dag ser vi inslag i media om 
lidande för äldre och för närstående, på grund av att de 
samhällssystem som finns att tillgå i samhället inte klarar 
av att garantera den vård och omsorg som skulle krävas 
för att tillfredställa alla behov som uppstår i och med att 
den åldrande befolkningen ökar kraftigt. 
Alla vet att vi behöver äta för att kunna leva och det finns 
hur mycket kunskap som helst om maten och 
måltidens betydelse för människors hälsa och välmående. 
Vi full-komligt översvallas av olika typer av matlagnings-
program på flera olika TV-kanaler. Ändå blir mat och 
måltid alltid nedprioriterat som vård- och omsorgsinsats i 
vårt samhälle. Det kan tyckas märkligt att vi så gärna 
rationaliserar och finner tekniska,
linjära lösningar på ett så självklart behov som att äta. 
Vi som kan påverka vår egen mathållning vet ju också 
att vårt mat- och måltidsbehov varierar över både tid 
och rum. Ibland blir vi sugna på pizza, trots att vi är väl 
medvetna om pizzans tveksamma nyttighetsfaktor. Vi är 
beredda att kompromissa med näringsinnehåll och andra 
nyttoaspekter för att tillfredsställa behov av en önskad 
måltidsupplevelse. För äldre som är i behov av insats från 
kommunen för att få sin mat är det inte lika självklart att få 
en pizza istället för en traditionell matlåda.

VAD BETYDER DELAKTIGHET EGENTLIGEN?

Möjligheter att påverka sin egen livssituation är en mänsklig rättighet kan man tycka. Ändå kan det vara 
svårt att göra sin röst hörd och få sina önskningar och behov tillgodosedda som äldre. Åldrande och sjuk-
dom gör att behovet av hjälp från olika samhällsinrättningar måste sättas in för att det dagliga livet skall 
fungera. 
Insatserna via kommunernas omsorgsstöd skall vara biståndsbedömda för att kunna genomföras.
Insatserna är samordnade och den hjälp som finns har en likartad karaktär för alla, men utifrån enskilda 
behov. Men tjänster som får vardagen att upplevas meningsfull ur ett livskvalitetsperspektiv tillfredsställs 
inte genom kommunernas försorg. För att få livet att hänga ihop som en helhet och få det så likt som det 
var innan åldern satte stopp behövs andra insatser från annat håll. I Ramsjö har byarådet en stor 
betydelse för att livskvalitet i vardagen skall finnas hos de äldre. De utför via Rut- och Rottjänster ett antal 
olika tjänster hos äldre. Exempel på dessa tjänster är att gå ut med hundar, klippa gräset, klä julgranar, 
slå på sommarvatten, kratta, sätta upp gardiner, bära in ved mm. Att det finns någon som hjälper till med 
dessa vardagstjänster möjliggör för äldre att bo kvar längre i sitt hem. 



EN LOKAL MÅLTIDSTJÄNST I RAMSJÖ

I Ramsjö har man under perioden 2014-03-01 – 2015-02-28 genomfört en test av en ny Måltidstjänst för 
äldre i realtid. All offentlig mat som ätits i Ramsjö har lagats i Ramsjö.  Det har konkret inneburit att Dan 
Jönsson, Havermans Camping, har lagat maten till äldre som bor hemma i Ramsjö och Hennan med 
biståndsbedömd måltidstjänst från kommunen, äldre på äldreboende Nyhem samt skolans och 
förskolans barn, så länge skolan var i drift. Maten är kyld och utkörd till kund varje dag. De äldre har 
kunnat påverka matsedlarna och möjligheten att komma med synpunkter har varit ”ett telefonsamtal 
bort”. Utkörningen av matlådorna har genomförts av hemtjänstpersonal. De har hämtat lådorna på 
Havermans och kört ut dem till de äldre varje dag. Det har medfört ett extra moment för personalen, 
men alla gamla med beviljad måltid från kommunen har fått ett dagligt besök. Det har medfört positiva 
upplevelser från de äldre, som känner sig mer trygga än tidigare, då det vet att någon ser till dem varje 
dag, även om det bara är ett kort stopp. Personalen har uttryckt en positiv inställning till att besöka de 
äldre varje dag eftersom de får ”koll på läget” och vet hur det står till med de äldre. 
All offentlig mat som ingår i Måltidsprojektet har köpts via den lokala Tempoaffären. Det gör att affären 
höjer sin omsättning, som i sin tur är värdefullt för att affären skall kunna överleva i byn. Den service som 
affären idag kan tillgodose byborna med, är av största vikt att fortsätta, då avståndet till närmaste 
centralort inom kommunen är sex mil. 

SAMVERKAN MELLAN OFFENTLIGA OCH PRIVATA AKTÖRER
För att möjliggöra hållbara lösningar i landsbygdsutvecklingsfrågor måste alla inblandade aktörer bjuda 
till och samverka ur ett större sammanhang. Det är viktigt att förstå varandras olika världar och komma 
fram till den bästa samverkanslösningen. Det finns mer möjligheter än omöjligheter till goda lösningar 
om vilja till samförstånd finns. Genom en kartläggning av de rådande förutsättningarna på orten ökar 
möjligheten till en hållbar lösning.
Tydliga ledningsstrukturer från beslutsfattare underlättar för de aktörer som skall genomföra utvecklings-
frågorna. 

ÖKAD TILLVÄXT

För att ett samhälle oavsett storlek skall överleva måste det finnas möjlighet till ökad tillväxt. Små byar 
och samhällen i dagens Sverige har en tuff tillvaro beträffande möjligheten att kunna starta företag och 
möjliggöra för att anställa personal. I Ramsjömodellen ingår ökad tillväxt som en viktig del. 
Den måltidslösning som testats i Ramsjö har genererat möjlighet till anställning inom mat- och måltid. 
Två nya anställningar har gjorts i Ramsjö under denna period. Oavsett om det är en liten ökning så är det 
ändå en ökning i positiv riktning. 



VAD ÄR MÖJLIGT I FRAMTIDENS RAMSJÖ?

Allt möjligt! Det krävs en speciell envishet och ett starkt samhällsengagemang för att 
överleva på landsbygden idag. I Ramsjö finns en fantastisk entreprenörsanda och vilja 
att lösa saker på plats. Trots många bakslag i form av avflyttningar och nedläggningar 
så glöder det i människornas själar. Folk som hittar nya lösningar för att överleva som by 
är rent ut sagt nödvändiga för kommunen som helhet.

Det har varit en rolig och givande tid i Ramsjö för oss i projektet.  Vi har fått mycket kunskap och viktig 
insikt och flera nya vänner under resans gång, det tackar vi särskilt för!

Vad framtiden har för plan beträffande utveckling av hållbara lösningar i Ramsjö, vet vi inte med säkerhet, 
men vi gör som Ramsjöborna - Vi håller tummarna! (citat Romeo)


