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Får jag låna tre minuter av din tid?

 

 

 

Säg din mening och 
utveckla Hultsfreds kommun! 
Alla vill vi ha ett attraktivt arbete och göra ett bra jobb. Men vad är attraktivt och 
hur kan vi som arbetsgivare bli bättre?

Just nu kan du besvara medarbetarenkäten den liknar den som gjordes 2010, för-
utom att det nu är färre frågor. Genom enkäten får vi möjlighet att jämföra oss med 
andra kommuner, så ta chansen och säg vad du tycker!
Din medverkan i undersökningen är viktig för oss och för dig. Med hjälp av resulta-
ten kan vi på ett tydligare sätt profilera oss som en attraktiv arbetsgivare. På varje 
arbetsplats kommer man att jobba med enkäten för att förbättra arbetsmiljön.

Minns du resultatet från förra enkäten? Hela 95 procent var stolta över sina arbeten 
och lika många tyckte att de hade meningsfulla jobb. Men enkäten visade också att 
vi behöver öka möjligheten att byta tjänst inom kommunen. Vi-känslan som kom-
munanställd, information om andra förvaltningar och möjligheten att göra karriär 
är andra delar som också behöver förbättras. 

Ett resultat av förra enkäten är att ett ledarutvecklingsprogram startats i samarbete 
med ytterligare åtta kommuner. Nio anställda från Hultsfreds kommun har blivit 
uttagna och går nu utbildningen och ökar därigenom chansen att få ett framtida 

Gör något roligt 
tillsammans!
Umgås med varandra för att skapa en 
bättre trivsel på din arbetsplats.
Ett sätt att öka trivseln är att tillsammans 
genomföra någon form av aktivitet under 
året. Detta kan till exempel ske vid jul, tid-
punkten bestämmer ni själva på arbets-
platsen. Det är viktigt att alla erbjuds att 
vara med.
 
”Det finns ett positivt samband mellan 
trivsel och ett gott arbetsklimat och låg 
sjukfrånvaro. Ett positivt arbetsklimat på 
arbetsplatsen leder ofta till ökad närvaro, 
bättre kvalitet, arbetstrivsel och i kombi-
nation med en god styrning av verksam-
heten också till ökad effektivitet i verk-
samheten.” // www.arbetsplatsguiden.se 
 

Om jag träffade dig och fick låna tre mi-
nuter av din tid så skulle jag säga till dig 
att jag är stolt över att jobba i samma 
organisation som du gör. Jag skulle säga 
att jag är tacksam över att ha fått träffa 
nästan all personal på arbetsplatsträffar. 
Jag skulle säga att jag har fulla anteck-
ningsböcker med förslag och tankar från 
dessa träffar.

Fick jag ställa några frågor till dig så 
skulle jag vilja att de handlade om vad 
du har sett i ditt jobb av byråkrati och ad-
ministration som kan tas bort. Vad har 
du för förslag för att skapa ännu mer tid 
för våra brukare och invånare? Vad gör 
du för att bli lite bättre varje dag?

För något år sedan sa jag till facket att 
om de värnar om sina medlemmars ar-
beten måste de hjälpa oss att lära vår 
organisation att lämna offert på sina 
tjänster. Jag fick se många häpna miner. 
Vad jag menade var att jag hade en in-
sikt om att skattebetalarna fortsätter att 
kräva mer och mer service från oss i det 
offentliga. 
Detta utan att egentligen vilja betala 
mer. Det driver fram förslag till andra 
lösningar. Det blir ökad konkurrens. 

Konkurrens kräver att man åtminstone 
kan lämna offert på det man säljer. Ska 
vi konkurrera måste vi visa hur bra vi är 
för en attraktiv kostnad.

Det är här mina tre minuter med dig 
kommer in.
I planen för att vara bäst till en attrak-
tiv kostnad tror jag inte så mycket på att 
minska personalen som jobbar med lust 
och engagemang. Vi måste hitta andra 
lösningar.
Vi måste leta kostnader, tidstjuvar, kom-
ma på smarta lösningar som ersätter 
gamla idéer. Jag tror att den bästa kun-
skapen om hur vi gör det finns hos dig 
och våra 1 300 anställda. Mina tre minu-
ter med dig kan därför vara de viktigaste 
för dig och mig.

När tiden var ute och du måste rusa vi-
dare för att ta hand om ditt jobb på ett 
engagerat sätt skulle jag ropa efter dig.

-  Glöm inte bort att svara på med-
 arbtarenkäten, den är viktig för 
 dig och mig!
-  Fortsätt vara lika engagerad i ditt 
 arbete som jag på varje  arbetsplats- 
 träff känt att du och dina medarbeta är.

-  Hjälp dig, mig och våra brukare 
 genom att varje dag bidra till att vi är  
 bäst på det vi gör!

Ring eller e-posta gärna dina förslag till 
mig.

lars.ronnlund@hultsfred.se
0495-24 08 21

Lars-Erik Rönnlund, kommunchef



Ulrika Larsson arbetar inom hemtjäns-
ten i Målilla och trivs väldigt bra, men 
har under en tid funderat på att studera 
vidare. När erbjudandet om att delta i 
ledarutvecklingsprogrammet kom nap-
pade hon direkt.
-  Att få denna möjlighet är verkligen jät-
teroligt och väldigt spännande, säger Ul-
rika. Mycket av det vi lär oss har jag nytta 
av både i mitt arbete och i vardagslivet. 
Personlighetstestet var givande. Då fick 
jag reda på hurdan jag är som person 
och vad jag ska jobba vidare på. 
Ulrika Larsson är en av de nio från Hults-
freds kommun som blev utvalda att gå 
ledarutvecklingsprogrammet. Utbild-
ningen har precis startat och en första 
träff har genomförts. Totalt har 80 delta-
gare blivit utvalda från de åtta kommu-
nerna.  Programmet körs i två omgångar. 
Hälften är redan igång. Resten börjar sin 
utbildning i januari nästa år. Utbildning-
en pågår under tretton månader och sker 
på betald arbetstid.
- Det är en stor förmån att få delta, fort-
sätter Ulrika. 
Att Hultsfreds kommun ger mig chan-
sen att utveckla mig själv och mina 
kunskaper är toppen. I min grupp är vi 
tio personer med olika bakgrunder och 
befattningar. Vi träffas kontinuerligt och 
arbetar tillsammans med att lösa uppgif-
ter på bästa sätt. Här får vi till exempel 
lära oss samarbete, att lösa problem och 
hur man lyfter fram alla i en grupp. Vi 
får även hemuppgifter att lösa tills nästa 
gång vi ses.

Under december ska vi deltagare ”skug-
ga” en chef inom en annan förvaltning 
under tre dagar. Vad detta exakt innebär 
vet Ulrika ännu inte. Men hon tycker att 
det ska bli en spännande utmaning. 
Ulrika vet inte vad som händer när pro-
grammet är slut. Kanske tar hon upp sina 
studieplaner igen och utbildar sig vidare. 
Hon är heller inte främmande för att hål-
la i projekt. 
- Får du chansen att delta i en sådan här 
utbildning så ska du ta den, uppmanar 
Ulrika avslutningsvis.

Ulrika Larsson
Bor: Vimmerby 

Nuvarande jobb: Arbetar inom 
hemtjänsten i Målilla. Ett jättero-
ligt jobb som jag trivs med.

Gör på fritiden: Familjen så klart, 
läser mycket och sjunger i kör 
och själv på olika evenemang.

Senast lästa bok: ”Det du inte 
såg” av Patrik Sjöberg

Drömresa: Reser inte mycket, 
men en vecka till solen med 
familjen vore inte fel

En fantastisk chans 
till personlig utveckling!

”Det finns ett helt nytt sätt att tänka 
för att lösa de problem vi skapat 
med det gamla sättet att tänka”
/Albert Einstein

Ledarutveckling över gränserna 
Projektet ska genom olika insatser öka 
möjligheterna att bli chef.Det finansie-
ras av Europeiska Socialfonden (ESF). 

De kommuner som deltar i projektet är 
Aneby,Eksjö, Hultsfred,Högsby, Nässjö, 
Sävsjö, Vetlanda och Vimmerby

I projektet ingår även seminarier och 
workshops för tjänstemän och politiker 
i de kommuner som är med. Syftet är 
att minska revirtänkandet och att regio-
nen gemensamt ska kunna locka och 
utveckla ledare för att klara ledarförsörj-
ningen i framtiden.
  
Vill du veta mer om programmet? 
Inom någon vecka finns det videoklipp 
från föreläsningarna. 
http://ledarutvecklingovergranserna.se/ 

Starta eget - 
Allt du behöver 
veta för att lyckas!
Funderar du på att starta eget? Då ska 
du absolut anmäla dig till kurskvällen 
den 14 november.

Är du idérik, ansvarskännande, bra på att 
skapa kontakter, drivkraftig, ekonomisk, 
stresstålig, kreativ, lyhörd och modig. 
Grattis! Alla dessa egenskaper är typiska 
för företagare. Du behöver inte vara en 
stor entreprenör för att lyckas som före-
tagare. 
Att ta tjänstledigt är ett bra alternativ för 
den som vill testa sina vingar. Dessutom 
kan du alltid gå tillbaka om du inte skulle 
lyckas som egen företagare. 

Gratis kurs 14 november
Hultsfreds kommun som arbetsgivare 
uppmuntrar anställda till att starta eget 
och vill gärna förenkla och stödja. Onsda-
gen den 14 november kl. 17-20 i Valhall, 
Hultsfred har du som anställd möjlighet 
att gå en kurs. Kursen genomförs i sam-
arbete med ALMI Företagspartner. Under 
kvällen får du lära dig mer om marknads-
föring, affärsplan ekonomi med mera. 
Kursen är gratis. 
Anmäl dig till lots@hultsfred.se

Möjlighet till tjänstledigt ett år
Du vet väl om att du kan få tjänstledigt ett 
helt år för att starta ett eget företag.

Var hittar 
jag löne-
specifikationen?
Gå in på webbsidan www.hultsfred.se/
personal. I vänstermenyn hittar du Själv-
service. Klicka där. Logga in med ditt per-
sonnummer och lösenord.
Klicka på plustecknet före Grund. Välj lö-
nelista. Här visas din senaste lön och du 
ser även när nästa lön kommer att beta-
las ut.



Motion gör gott för själen
Det har visat sig att den som motionerar två till tre gånger i veckan upplever färre 
depressioner, mindre ilska och stress i livet än de overksamma.

Att börja motionera är som att öppna dörren för en hel kedja av positiva skeenden 
i din kropp. Effekten blir stor hur gammal du än är och hur otränad du än är. Bland 
annat förbättras din rörlighet och balans. Att få kontroll över balansen är bra både för 
gammal och ung. Hjärtat blir starkare och effektivare när du är tränad. 

All fysisk aktivitet där pulsen stegras förbättrar din kondition. Detta i sin tur leder till 
att du orkar mer under en längre tid och kanske kan hålla ett högre tempo. Kroppen 
blir bättre på att tillgodogöra sig näringsämnen och energi. Dessutom höjs din äm-
nesomsättning och även dagen efter ett träningspass kan förbränningen vara förhöjd. 
Har du onödigt stora fettlager kan du räkna med att de sakta men säkert minskar. Den 
förbättrade ämnesomsättningen leder till att skador läks snabbare eftersom muskler 
och vävnader får en förbättrad genomströmning av syre. Även ditt immunförsvar 
förbättras och motståndskraften mot infektioner ökar. Du blir till exempel inte förkyld 
så lätt. Du somnar lättare om du rör dig på dagarna genom exempelvis promenader, 
simturer eller cykling.

Testa din hälsa
Gå in på www.ettfriskaresverige.nu Här kan 
du testa din hälsa genom att svara på frågor 
hur mycket du rör på dig under en vecka och 
hur mycket grönsaker och frukt du äter. 

Friskvård och massage
Du vet väl att du får ett friskvårdskort med en 
gratis aktivitet i veckan utanför din arbetstid. 
Utöver detta får du också massage två gånger 
per år till en kostnad av 100 kronor per gång.

Skolans attityd 
till företagen är 
positiv
I Svenskt Näringslivs ranking hamnar vi 
på plats 92 av 290 i landet. Tack vare sko-
lans engagemang är vi på väg att bygga 
en stabilare framtid för vår region.
Tre år i rad har vi höjt vår placering och 
den trenden vill vi fortsätta.

Ska du vara 
föräldraledig?
För att du ska få vara föräldraledig behöver 
du prata med din chef senast tre månader 
före planerad ledighet. Har du inte gjort 
detta kan det innebära att du inte får ledigt. 
Detta gäller inte tillfällig föräldrapenning.

Sensia utökar sin 
verksamhet
Vår företagshälsovård -  Sensia utökar 
verksamheten med sjukvård och har flyt-
tat entrén. Vid arbetsrelaterade ärenden 
(om du blivit sjuk eller skadad av jobbet) 
är det viktigt att du vänder dig till Sensia 
Företagshälsovård.
Båda verksamheterna finns i H-City och 
har gemensam entré och väntrum. 
Ingången är på plan två, intill Folktand-
vårdens.

Sensia Företagshäsovård
Västra Långgatan 46, Hultsfred
0495-44 04 90

Våra värdeord
• Handlingskraft

• Nyskapande

• Attraktionskraft

• Upplevelse och rekreation

• Stolthet

• Jämställdhet och tolerans

Carola Roser 
carola.roser@hultsfred.se
0495-24 05 09

Thorbjörn Svahn
thorbjorn.svahn@hultsfred.se
0495-24 08 37

Linnea Hallenberg 
linnea.hallenberg@hultsfred.se
0495-24 13 23

TRX- det kompletta verktyget för funktionell träning. Vill du veta mera? Kontakta Hagadal 0495-24 05 30

Tipsa om nyheter till personalbladets redaktion!        personalbladet@hultsfred.se


