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Sveriges 
viktigaste jobb!
Du vet väl om att du och dina kollegor 
har ett av Sveriges viktigaste jobb? Sve-
riges viktigaste jobb är också namnet på 
den kampanj som Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) driver. Kampanjen 
är till för att hjälpa oss att uppmärksam-
ma alla de meningsfulla yrken som finns 
inom vår kommunala sektor. 
En av de viktigaste frågorna för oss som 
arbetsgivare är att behålla och rekrytera 
de goda medarbetare som behövs.  Det 
är en stor utmaning för vår kommun att 
klara den generationsväxling som nu på-
börjats på allvar. Vi måste därför se till att 
du som medarbetare trivs och utvecklas 
hos oss och kan rekommendera andra 
att börja jobba hos oss. 

Vad säger då ungdomarna om att jobba i 
välfärdssektorn? Enligt en nyligen släppt 
rapport anser många att det är ”me-
ningsfulla, roliga och spännande jobb 
med goda framtidsutsikter och schyssta 
arbetsvillkor”. Det tycker jag lovar gott 
inför framtiden.

Har du tänkt på vilken unik möjlighet du 
som medarbetare har genom att kunna 
göra skillnad för de människor som du 
möter i ditt dagliga arbete? Har du och 
dina kollegor pratat om hur ni tillsam-
mans är som bäst i det uppdrag ni utför? 
Jag vet att det finns fantastiska berättel-
ser från vår verksamhet som är värda att 
berättas om.

Årets medarbetarenkät är nyligen ge-
nomförd och resultatet är på väg ut till 
våra chefer och medarbetare för analys 
och diskussioner. Genom att förstärka 
det vi är bra på och förbättra det som be-
hövs ökar våra möjligheter att leva upp 
till det som uppfattas vara en attraktiv 
arbetsgivare

Med önskan om 
en God Jul och 
ett Gott Nytt 
2013.

Hans Andersson
Personalchef 
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Hultsfred.se
Många vägar in, tydliga menyer, effektivt sök och responsiv. 

Nu finns betaversionen av Hultsfred kommuns nya webbplats ute. Den är öppen för 
alla att gå in och titta på. 
Webbplatsen är responsiv, det vill säga att innehållet anpassas efter besökarens 
skärm. Oavsett om du har en smart telefon, läsplatta eller dator.  Förutom detta 
finns det många vägar in till den information du söker. Detta är några av förbättring-
arna på vår nya webbplats. Vi vill väldigt gärna ha in dina synpunkter om sidan, både 
positiva och negativa.

Webbplatsen är i allt högre grad kommunens viktigaste kontaktyta mot omvärlden. 
Den är en viktig del för att ge bra service i god lots-anda. Sökfunktionen är förbättrad 
jämfört med dagens. Texterna har arbetats om. Allt för att få en enklare svenska som 
alla kan förstå. Den nya webbplatsen ska vara klar för publicering under våren 2013.

Vår webbplats ska vara lätt att använda i vardagen för många!

Har du en synpunkt? Lämna den direkt på sidan genom att klicka på namnet som 
står som sidansvarig längst ner i inlägget.

betawww.hultsfred.se

Nytt år, nya möjligheter
Som anställd får du ett friskvårdskort. Kortet ger dig möjlighet att träna gratis en 
gång i veckan på din lediga tid. Exempel på aktiviteter är simning, spinning, frisko-
tek, pump och stavgång. Varför inte utmana arbetskamraterna och se vem som får 
mest ”prickar” i kortet under 2013.

Vid två tillfällen under 2013 erbjuder kommunen dig massage till en kostnad av 100 
kronor per gång. I dag samarbetar vi med 19 olika massörer. Passa på att testa några 
olika och se vem som passar dig bäst. Du hittar listan med aktuella massörer på 
personalkontorets hemsida under fliken friskvård. www.hultsfred.se/personal 

Efter nyår hämtar du ut de nya kupongerna i Hagadal sportcentrum eller i Virserums 
badhus. Ta med ditt friskvårdkort när du hämtar ut dem. Kupongerna är personliga. 
Obs! 2012 års kuponger går ut vid årsskiftet.



- Jag minns dagen som om det vore i går, berättar Håkan Frans-
son på Hagadal sportcentrum. Första juni 1987 var en speciell 
dag eftersom jag skulle på min första arbetsdag på Hagadal. Jag 
hade lämnat tryggheten i ett fast jobb och hoppat på ett vikariat. 
Aldrig kommer jag att glömma välkomnandet jag fick av dåva-
rande vaktmästaren.

”Välkommen hit, här har du nycklarna, du kan börja med att 
klippa gräset vid Hagadalsplanen” 
- På den tiden var det inte tal om någon arbetsintroduktion. Det 
var bara att slänga sig in i arbetet och ta i med hårdhandskarna 
från första början. Så är det tack och lov inte i dag. Nu är vi 
väldigt duktiga på att introducera nya medarbetare, fortsätter 
Håkan.

För att inte tala om Håkans första helgtjänstgöring, då Trance 
Dance stod på scen i sporthallen. Att få vara med om detta är 
få förunnat. Det är inte många som tänker på det att Hagadal 
har gästats av många stora artister, som Eva Dahlgren, Magnus 
Uggla och Mauro Scocco. Ja, listan kan göras lång.

Håkan är en av de som uppvaktades på Moliljan för att ha arbe-
tat hos Hultsfreds kommun i 25 år. Han är i dag arbetsledare för 
vaktmästarna i Hagadal och har även ansvaret över utomhus-
anläggningarna. I arbetsuppgifterna ingår reparationer, service, 
inköp, gräsklippning med mera. 
- Som vaktmästare ska du kunna lite om mycket, förklarar Hå-
kan.

Kunde du tänka dig att det skulle bli 25 år?
- Jag trodde aldrig att jag skulle stanna så länge som 25 år. Men 
jag trivs väldigt bra på min arbetsplats. Här har jag många bra 
arbetskamrater. Att få hjälpa andra och att ha en så här omväx-
lande tjänst är toppen, tycker Håkan. Du vet aldrig vad kommer 
att hända under ett arbetspass, så det blir hela tiden positiva 
utmaningar. Dessutom gillar jag idrott och tycker om att prata 
med folk och ge dem service

Varför blev det så länge?
- Som jag sagt innan, jag trivs jättebra med mitt jobb, säger 
Håkan. Friheten och det egna ansvaret är stora bidragande fak-

torer. Jag har två bra chefer, Christina Brandt och Tommy Carls-
son som hela tiden står bakom och stöttar och uppmuntrar oss 
alla. Detta är oerhört viktigt.

Vad är det bästa med att arbeta åt Hultsfreds kommun?
- Kommunen är en trygg arbetsgivare. Det är ordning och reda. 
Här arbetar vi fritt under eget ansvar, svarar Håkan.

Vad skulle kunna göras ännu bättre?
- Allt kan självklart göras bättre. Just nu är det kärva tider och det 
är tungt emellanåt. Jag förstår att vi måste spara, men vi får inte 
glömma bort att se framåt. Vi måste vara med! Något som är 
positivt i dessa tider är Strandlyckan. Nybyggnationen visar på 
att vi ser framåt och att vi vågar satsa. 

Detta visste vi inte om Håkan
Håkan är utbildad instruktör i träningsformerna pump och box-
ing och har haft många sådana pass i Hagadal. Bastuvärd är en 
annan av hans arbetsuppgifter. Det som får honom att trivas så 
bra är omväxlingen. Ena dagen står det gräsklippning och kratta 
löv på schemat. Den andra servar han föreningar och besökare 
vid en stor turnering. Den tredje dagen har han ett pumppass 
och avslutar dagen som bastuvärd.

- Det är detta som höjer min vardag! Avslutar Håkan.

Du ska kunna lite om mycket!

Håkan framför gärdesgården utanför Hagadal. Den har han själv varit med och utformat.

Några ord om Håkan
Håkan ställer alltid upp och tar verkligen ansvar för sitt 
jobb, ibland mycket mer än han behöver!

Håkan har mycket erfarenhet och kunskap som han samlat 
på sig under alla år. Exempelvis gräsyteskötsel - det finns 
inte finare fotbollsplan än Knektavallen!!

En trotjänare som tar ansvar som om kommunen vore hans 
eget privata företag. Håkan ställer alltid upp till 100 procent.
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Mångfald- för vem då?
14 februari kommer alla skyddsombud och chefer att få möjlighet att lyssna på Sara/
Claes. Det är en föreläsning om män, kvinnor och alla vi andra. Detta gör vi för att 
uppmärksamma mångfaldsfrågor.  

Mångfald kan betyda många saker och se olika ut för oss alla. Diskrimineringslagen 
omfattar kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Alla människor 
omfattas av lagarna eftersom vi alla har till exempel en ålder. Sara/Claes blandar hu-
mor och allvar, fakta och fiktion, inspiration och erfarenhet, med syfte att uppdatera 
och bredda vårt sätt att tänka. Och att våga reflektera över sig själv och andra – utan 
att döma. 
www.saralund.se

Stolthet och vi-känsla 
har ökat bland de anställda
Årets medarbetarenkät är sammanställd. Sammantaget visar den på goda resultat 
och nio av tio anställda tycker att de har meningsfulla arbeten! Lika stor andel av de 
anställda är stolta över sitt arbete. Stolthet är en viktig del av den värdegrund som 
kommunen arbetar efter för att vara en attraktiv arbetsgivare.
  
Enkäten visar också på att vi har saker att fortsätta bli bättre på, till exempel möj-
ligheten att byta arbetsplats inom kommunen och vi-känslan inom kommunen. Vi-
känslan bland de kommunanställda har dock ökat med nästan 20 procent. Sedan 
förra enkäten genomfördes 2010 har flera centrala satsningar genomförts för att för-
söka öka kommungemenskapen. När det gäller möjligheten att byta arbetsplats inom 
kommunen så startade till exempel ett ledarutvecklingsprogram för att hitta framtida 
chefer bland medarbetarna. Glädjande nog har upplevelsen av att det går att byta 
arbetsplats ökat med hela 34 procent.

- ”Det känns bra att våra anställda känner att de har meningsfulla arbeten och att 
vi-känslan ökar. Extra roligt är det att de områden som vi satsat på är det som vi får 
högre resultat på denna gång”, säger personalchef Hans Andersson.

Medarbetarenkäten har skickats ut till samtliga kommunanställda under oktober och 
77 procent har svarat på den, vilket är högt för den här typen av enkäter. Det finns 
flera syften med enkäten. Varje chef ska använda den för att förbättra arbetsmiljön 
på sin arbetsplats. Olika arbetsplatser ska kunna jämföras på olika sätt. Inte minst är 
enkäten viktig för arbetet med kommunens värdegrund. 

Enkäten skiljer sig från förra medarbetarenkäten och en samlad jämförelse går därför 
inte att göra. Det är nu också möjligt att jämföra Hultsfreds kommun med andra 
kommuner på delar av enkäten. Vår kommun har där uppnått samma resultat som 
snittet i landet.

100 år med 
skyddsombud
I år är det 100 år sedan det första skydds-
ombudet utsågs. Vi uppmärksammar 
detta på flera olika sätt. 
Samtliga skyddsombud har fått en bok 
som handlar om de 100 första åren med 
skyddsombud. Vi har också genomfört 
en utbildning för alla nya skyddsombud. 
Alla skyddsombud kommer också att få 
möjlighet att delta på föreläsningen med 
Sara/Claes - se här bredvid.

Nya regler 
för läkarbesök på 
arbetstid
Reglerna för läkarbesök på arbetstid 
har ändrats. De nya reglerna gäller från 
1 januari och innebär att du får gå på 
akuta läkarbesök och tandläkarbesök 
under arbetstid. Du får också gå till före-
tagshälsovården Sensia. Förebyggande 
hälsokontroller som mammografi och 
PSA-provtagning kan också göras under 
arbetstid. Men i första hand ska du lägga 
dina sjukvårdsbesök utanför arbetstid

För ÖSK kommer de nya reglerna att gälla 
från och med i vår.

Våra värdeord
• Handlingskraft

• Nyskapande

• Attraktionskraft

• Upplevelse och rekreation

• Stolthet

• Jämställdhet och tolerans

”Jag heter Sara Lund - åtminstone ibland! Annars heter jag Claes Schmidt. Jag inspirerar, föreläser och diskute-
rar de normer, programmeringar och värderingar som styr våra liv och hindrar oss från att tänka logiskt.” 
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”Det finns ett helt nytt sätt att tänka 
för att lösa de problem vi skapat 
med det gamla sättet att tänka”
/Albert Einstein



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

Tipsa om nyheter till personalbladets redaktion!        personalbladet@hultsfred.se
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Grattis årets 25-åringar!
Alla som arbetat hos Hultsfreds kommun i 25 år bjuds enligt traditionen på festligheter och fin middag. 
I år gick festen av stapeln på Moliljan den 5 december.

Anders  Dahlberg          IT-kontoret
Anette Gustavsson  Evahagens förskola
Anette Lingefelt  Kost- och städservice
Anna-Lena Gustavsson     Korsnäbben
Anna-Lena Rinaldo          Oredans förskola
Ann-Charlotte Thuren       Lindblomskolan
Ann-Kristin  Svensson      Hemtjänsten Vena

Barbro Gräntz          Lundagården
Bodil Tidman           Kultur-och fritid
Britt-Marie Nyberg         Räddningstjänsten

Camilla Pettersson        Hemgården
Carina Isberg             Hultsfreds gymnasium
Caroline Cederborg         Hemtjänsten Mörlunda
Christel Rudiger-Karlsson Berguven

Ewa Loftby                 Hultsfreds gymnasium
Eva-Lotte Wahlman          Lindgården

Gunnel Kres               Kost- och städservice

Helena Lorentzen Kost- och städservice
Håkan  Fransson           Kultur-och fritid

Ingela Waldemarsson       Lindblomskolan
Ing-Marie Karlsson         Elevhem/Korttiden
Ingrid Bågvik              Elevhälsan
Irene Lindblad             Lindgården

Jan Andersson              Ösk Vatten Avlopp  Högsby
Jeanette Carlberg          Lundagården

Lars Lundgren             Ösk Vatten Avlopp  Hultsfred
Lena  Jacobson             Hemtjänsten Virserum-Järnforsen
Liselotte Ekman  Silverslättens förskola
Louise Larsson             Lilla Torget/Oredan
Lovisa Johansson          Solvändan

Majvor Wallinder           Hultsfreds gymnasium
Marie Johansson            Lilla Torget/Oredan
Mariette Ekdahl           Kost- och städservice
Mariette Karlsson          Evahagens förskola
Mayne  Johansson           Elevhem/Korttiden
Mona Stigback              HSR
Monika Elofsson           Lundagården
Monica Ruden               Hemtjänsten Mörlunda
Monica  Wirsenius          Hemtjänsten Virserum-Järnforsen

Pär  Johansson            Ösk Fastighet Högsby

Roger Hansson              Lindblomskolan
Rose-Marie Gladh           Furuängens förskola

Susanne Johansson         Hemtjänsten Målilla

Ulrika  Stolth             Klockargården

Yvonne Isaksson            Lindblomskolan

*ÖSK = Östra Smålands Kommunalteknikförbund


