
Tillväxt- och näringslivsprogram 2016-2019

Kommunfullmäktige 2016-02-08 § 9



1 (12)  

 

 
 

 

 

 

 

 

Tillväxt- och näringslivsprogrammet 2015-2019 
 

Vision och värdegrund som programmet ska utgå ifrån 
 

 

Kommunens värdegrund Kommunens vision 

 

Du syns och hörs i Hultsfred 
Handlingskraft: Initiativtagande, aktivt be- 
mötande, idéer blir verklighet. 
Nyskapande: Kreativt nytänkande över 
gränserna, dialog, samverkan och modernt 
förhållningssätt. 
Stolthet: Respekt och stolthet för den jag är. 
Alla är olika. Tillsammans är vi starka. Själv- 
känsla byggs inifrån. 
Jämställdhet och tolerans: Här respekterar 
vi varandra oavsett kön, ålder och etniskt 
ursprung. Vi strävar efter jämställdhet på alla 
plan. Tolerans för alla är en självklarhet. 

 

Våra barn växer upp i en trygg miljö där 
förskolor och skolor fungerar bra och där 
det finns gott om spännande fritidsaktivite- 
ter. 
Hultsfred är en kommun som erbjuder stora 
möjligheter för både små och stora företag. 
Det är tryggt att bli äldre i Hultsfreds kom- 
mun. 
Det är enkelt och det går snabbt att ta sig till 
och från kommunen. 
Spännande saker lockar besökare till vår 
kommun – året runt! 

 

 

 

Insatsområde 1. Fler arbetstillfällen och företag 
Arbetsgruppens ordförande Lars Gjörloff 
Arbetsgruppens övr deltagare Carl-Anton Johansson, Joakim Svensson, Sören 

Stenbäck, Leif Alexandersson, Lena Hasting, Lars 
Olofsson och Michael Leijonhud. 

 

 

Hultsfreds kommun styr sitt näringslivsarbete enligt prioriteringspyramiden. 
 

 

Pyramidens prioriteringsordning är baserad nerifrån och upp och delarna berörs i Tillväxt- 
och näringslivsprogrammets åtta områden. Allt vilar på en stabil bas. Pyramiden och 
Tillväxt- och näringslivsprogrammet ska vara kopplade till kommunens styrmodell. 
Pyramiden togs fram i samband med att Hultsfreds Näringslivscentrum – HNC lades ner. 
HNC ägdes av företagen, bank, organisationer samt kommunen. Efter detta koncentrerades 
kommunes näringslivsarbete till de uppgifter som kommunen kan genomföra som offentlig 
aktör. Övrig verksamhet som fanns i HNC förutsätts företagen eller deras 
samverkansorganisationer att driva. Detta hindrar givetvis inte en samverkan mellan 
offentliga och privata aktörer. Initiativen kan komma från företagen eller kommunen 
beroende på vem som kan anses vara huvudman. 
Vårt näringslivsarbete ska präglas av en helhetssyn och ett arbetssätt som går på tvärs genom 
enheterna. Vi ska aktivt och i alla förvaltningar arbeta för en organisationskultur som präglas 
av ett lotsande och serviceinriktat bemötande, positiv attityd och en effektiv och rättssäker 
hantering av företagsärenden. 
Omprioriteringar har gjorts i pyramiden. Startaeget har prioriterats lägre i förhållande till 
företagsbesök. 
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Prioriteringspyramiden i kommunens näringslivsarbete: 
 

 

 

Deltagande i de viktigaste 

nätverken 

för utveckling av våra företag 

 

Utbildning/ Arbetsliv 

Kompetensutv./försörjning 

 

Startaegetinformation 

och 

seminarier 

 

Företagsbesök av 

Politiker & tjänstemän 

 

Kunskap om stöd vid etablering och 
vidareutveckling 

 

Rättssäker och snabb hantering av kommunala frågor vid 
etablering eller vidareutveckling 

Mark, lokaler, tillstånd, upphandling, infrastruktur, 
turistbyrå 

 

Planen: Tillväxt- och näringslivsprogrammet 
 

 

Syfte: Bevara eller generera arbetstillfällen 
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Data om Sveriges företagande:* 
 

Siffrorna är främst hämtade från Företagens villkor och verklighet och Entreprenörskapsbarometern. 
 

Attityder - fler vill helst vara företagare 

 

Andelen av befolkningen i åldern 18-70 år i Sverige som helst vill vara förtagare har ökat från 27 
procent år 2004 till 32 procent år 2012. Under samma period har andelen som kan tänka sig att bli 
företagare minskat från 57 till 49 procent. 

 

Kunskap - ökade kunskaper om företagande 

 

Befolkningens kunskaper om företagande har ökat mellan 2004 och 2012. Andelen i åldern 18-70 år 
som vet vart man kan vända sig för att information om att starta företag har ökat från 50 till 57 pro- 
cent. Det är också fler som uppger att de vet vad som krävs för att starta företag. 

 

Tillväxtvilja - färre småföretag vill växa 

 

Andelen småföretag i Sverige som vill växa har minskat från 77 procent år 2005 till 68 procent år 
2014.  Samtidigt tror 41 procent av företagen att omsättningen kommer att öka på tre års sikt. 

 

 

Tillväxthinder - hård konkurrens största tillväxthindret 

 

Konkurrens från andra företag, tillgång till lämplig arbetskraft och lagar och myndighetsregler upp- 
levs av företagen som de största tillväxthindren. 

 

Konkurrens - företagen upplever en ökad konkurrens 

 

Konkurrensen mellan företag har ökat de senaste åren. År 2014 anser 20 procent av småföretagen att 
konkurrensen från företag i utlandet har ökat under den senaste femårsperioden. Det är mer än dub- 
belt så många jämfört med år 2002. 

 

Samverkan - färre företag samverkar 

 

Småföretagen samverkar i mindre utsträckning med andra företag efter finanskrisen år 2008-2009 än 
innan. År 2014 uppgav 46 procent av småföretagen att de regelbundet samverkade med andra före- 
tag. Det är en viss ökning jämfört med 2011 men betydligt färre än tidigare år. 

 

Lagar och regler - regler kring personal största hindren 

 

Det är främst regler kring anställning och uppsägning, sjuklöneregler och ledighetsregler som företa- 
gen upplever som stora tillväxthinder. Däremot är det relativt få företag som upplever regler om 
miljö, arbetsmiljö samt mångfald och jämställdhet som stora tillväxthinder. 

 

Kapitalförsörjning - färre ansöker om lån och krediter 

 

Småföretagen ansöker i mindre utsträckning om lån och krediter jämfört med tidigare år. Andelen 
beviljade lån har också minskat vilket tyder på att småföretagen har svårare med finansieringen. 

 

 

 

Innovationsförmåga - vanligast med nya tjänster 

 

Hälften av företagen har utvecklat och sålt nya eller väsentligt förbättrade produkter de senaste tre 
åren. Vanligast är utveckling av nya tjänster. Idéerna kommer främst från egna uppslag. 
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Internationalisering - vart sjunde småföretag exporterar 

 

Det är fortsatt få småföretag som exporterar, bara 14 procent. Av de som ändå exporterar tenderar 
exporten att utgöra endast en liten del av företagets omsättning. Majoriteten av företagen riktar sig till 
svenska marknaden. 

 

Offentlig upphandling - få småföretag deltar 

 

Endast 12 procent av småföretagen har deltagit i en offentlig upphandling de senaste 12 månader- 
na. Siffran har legat på ungefär samma nivå sedan år 2008. 

 

Operativa företagsledare - fler blir företagsledare 

 

Andelen operativa företagsledare bland den förvärvsarbetande befolkningen steg från 10,8 procent 
2010 till 11,6 procent 2012. Det visar Tillväxtverkets statistikbearbetning av SCB:s registerbaserade 
arbetsmarknadsstatistik (RAMS). 

 

Kvinnors företagande ökar 

 

Fler företag drivs av kvinnor och ökningen märks i hela landet. Mellan 2006 och 2012 var ökningen 
34 procent, men variationen mellan länen är stor. Under samma period har antalet företag som drivs 
av män ökat med 19 procent. 

 

Unga företagare har högre tillväxtvilja 

 

Unga företagare vill växa både vad gäller omsättning och antal anställda i högre utsträckning än äldre 
företagare. 54 procent av de unga företagarna (18-30 år) vill att företaget ska växa jämfört med 37 
procent av de äldre företagarna. 

 

Företagare med utländsk bakgrund vill växa 

 

Företagare med utländsk bakgrund är ofta mer positiva till att låta företaget växa och anställa perso- 
nal än vad företagare med svensk bakgrund är. I Sverige drivs 16 procent av företagen av personer 
som har utländsk bakgrund. 

 

 

 

 

 

Källa: http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/foretagande 

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/foretagande
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Kontrollfrågor som målen och aktiviteterna ska gå igenom: 
Beskriver målet vad vi ska uppnå, ett resultat eller ”ett tillstånd” eller är det ett mål som bara uttrycker producerade enheter? 

o hög kvalitet på maten inte antal personal eller antal matsalar 
o hög trygghet i ett bostadsområde inte antal beväpnade poliser i bostadsområdet 

Är målet till nytta för invånare och brukare? 
Bidrar målet till gynnsam utveckling eller är det ett mål för att försvara verksamheten? 
Är det ett mål som kommunen kan direkt eller indirekt påverka? 
Är aktiviteten rimlig inom programmets fyra år både till kostnad och till tid? 
Är aktiviteten något kommunen kan genomföra självt eller via partners? 
Förstärker målen och aktiviteterna kommunens strävan mot sin vision? 
Strider målen och aktiviteterna mot kommunens värdegrund? 
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 Mål (som sätter fokus på 
resultat vi vill åstadkomma 
och där kommunen kan på- 
verka) 

Så här mäter vi 
måluppfyllelse 
(nyckeltal) 

Aktiviteter vi vill göra för 
att komma till målet 

Kommentarer 

1.1 Det är lätt att etablera sig i vår 
kommun både som företag och 
som kompetens och att finna 
lokaler, mark och andra resurser 
för etablering. Kommunen tyd- 
liggör sina tillgångar för poten- 
tiella etableringar och inflyttning 
av kompetens. 

 Utveckling av kommunens 
hemsida och tillika utveckling 
av kommunens Facebooksida. 

Hultsfreds kommun har nu en Facebooksida 
med över 2000 ”gillare”. Här torgförs 
nästan dagligen nyheter. 

1.1.1   Undersök och planera vilka 
strategiska lägen kommunen 
kan behöva förvärva mark för 
etablering. T.ex. längs med 
riksväg, rondeller och i redan 
sammanhängande industriom- 
råden. 

Pågår kontinuerligt. 
2015 ska ett planprogram /översiktsplan 
för Herrstorpet påbörjas. 
Tankar pågår kring utveckling av 
Hultsfreds Husområdet och efter 
kommande sanering blir även Varta- och 
Södraområdena högaktuella. 

1.1.2   Marknadsför planlagd industri- 
mark, byggklara tomter samt ev. 
företagshotell på skyltar vid 
riksvägar. 

Genomförs på många olika sätt vid 
infarterna till Hultsfred, vid Rock City och 
vid Målillarondellen. 

1.1.3   Ta fram marknadsförings- 
material där bl.a. tillverknings- 
industri och logistikcentra defi- 
nieras som delar av våra styrkor 
och traditioner. 
Ta också fram marknadsfö- 
ringsmaterial om ny industri- 
mark etc. 

En ny websida där tomter och lokaler på ett 
professionellt sätt ska marknadsföras är 
lanserad : http://lokaler.hultsfred.se 

 

Fortsätt utveckla den och betänk att 
använda sökmotoroptimering och Google 
AdWords. 

http://lokaler.hultsfred.se/
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1.1.4   Identifiera och använda konsult 
som har kontakter med mark- 
nadens alla möjliga intressenter 
inom handel för nyetablering på 
t.ex. Handelsområde Målilla. 

Även använda kommunens hemsida och 
övrig web. 

1.1.5   Undersöka intresse för ett nytt 
fräscht kontorshotell med fiber- 
anslutning. 

Med t.ex. unik placering vid ”skog och sjö” 
som kan locka nya tjänste- företag / nischad 
målgrupp. 

1.2 Små lokala företag kan i de 
flesta fall med lätthet delta i 
upphandlingar som kommunen 
gör. 

 Undersök på ett utmanande sätt 
alla lagliga förfaranden som 
underlättar för små lokala före- 
tag att lämna anbud. 

 

(Endast 12 procent av småföre- 
tagen har deltagit i en offentlig 
upphandling de senaste 12 må- 
naderna. Siffran har legat på 
ungefär samma nivå sedan 
år 2008) 

Gruppen ansåg att denna frågan ska 
genomlysas under denna programperiod. 
Hur har Hultsfreds kommuns avtal med 
Inköpscentralen i Västervik påverkat 
företagen i Hultsfreds kommun ? 

1.2.1   Tillsammans med lokala företag 
uppmärksamma riksdagspoliti- 
ker på de problem vi ser lokalt 
vad gäller LOU. 

 

1.2.2   Aktiviteter för att skapa ökat 
intresse för lokal förädling och 
försäljning till kommuner. 

Kan inköpscentralen i Västervik hjälpa till 
här ? 

1.2.3   Undersök vilka möjligheter som 
finns att göra fler förhandlade 
upphandlingar. 

Kan inköpscentralen i Västervik hjälpa till 
här ? 
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1.3 Öka intresset för att flytta 
företag till, eller starta företag i 
Hultsfreds kommun. 

 Sälja och paketera Hultsfreds 
kommun. 
Sälja ”ett bättre liv” via ett bra 
paketerbjudande. 

För få nya företag har enligt statistik från 
föregående programperioden startats i 
Hultsfreds kommun eller flyttat hit. Hur kan 
vi öka antalet ? 
Hur kan vi skapa mätbara mål ? 
T.ex. : 
- antal inflyttade företag 
- antal utflyttade företag 

1.3.1   Aktiv försäljning genom att 
personligt kontakta ”100” före- 
tag och erbjuda ett profession- 
ellt paketerat erbjudande. 

Paketerbjudandet kan bl.a. innehålla : 
”Här finns det lojala händer !” 
Information kring tillgängliga lokaler och 
mark med tydlig ”mäklarruta”. 
Lotskonceptet är en viktig del. 

1.3.2   Omvärldsbevaka / missnöjes- 
bevaka företag i andra 
kommuner. 

Hitta en bra bevakningsmodell och därefter 
kontakta utvalda företag. 
Tidningar ? 

1.3.3   Visa goda exempel och varför 
dessa har startat här eller flyttat 
hit: Räven & Osten, Plannja, 
Studio Rosenfors etc. 
Intervjua de företag som valt att 
etablera sig här. Följ upp väl- 
komstbrev till nya företag med 
telefonsamtal. Detta för att öka 
kunskap om etableringsskäl. 

Det finns en lojal arbetarstam med 
industrikultur, stolthet och ”go” i vår 
kommun. 
Visa dessa goda exempel på vår hemsida 
med text och film. 
Även skapa en egen youtubekanal på flera 
språk. 

1.3.4    Jämförelsefakta – Plannja i Järnforsen: 
1 jobb ger + 0,22 i kringtjänster hos andra 
företag. 

1.3.5   Marknadsföra Varta- och 
Södraområdena på nytt sätt: 
”Garanterat ren industrimark 
erbjuds”. 

Ta fram en snygg bildskiss / bildstudie och 
påbörja tidigt marknadsföring. 
Dokumentera saneringen i bilder. 
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1.3.6   Skapa bättre möjligheter för 
nyföretagande hos nyanlända 
och underlätta för dessa att 
starta nya företag. 

Resurser krävs och samverkan med t.ex. 
Migrationsverket, Arbetsförmedlingen etc. 
Billiga Mikrolån ? 

1.3.7   Optimera/utveckla inkubator- 
verksamhet. 

Nytt medlemskap i Nova / Atrinova testas. 

1.4 Etablering av nya E- 
handelsföretag i Hultsfreds 
kommun 

 E-handel. Goda möjligheter 
borde finnas för etablering i 
Hultsfreds kommun. 
God logistik via t.ex. Schenker. 
Det finns även möjlighet till 
tågtransport av gods. 
Lokaler finns som t.ex. Silver- 
dalens Pappersbruk. 

Argument : 
- Bra hyresnivå / kostnadsläge 
- Bra logistiskt läge 
- Goda expansions-möjligheter 
- God tillgång till personal 
- Tillgång till mark 

1.4.1   Sälja in Hultsfreds kommun 
som en väldigt bra plats för att 
driva e-handelsföretag. 

Paketerbjudandet kan bl.a. innehålla : 
”Här finns det lojala händer !” 
Information kring tillgängliga lokaler och 
mark med tydlig ”mäklarruta”. 
Lotskonceptet är en viktig del. 

1.4.2   Använda externa resurser för 
punktinsatser och skapa konkret 
prospektslista. 

Skapa mätbara utfall. 

1.5 Förbättrad kompetensförsörjning 
i syfte att underlätta framtida 
rekrytering för företagare i 
Hultsfreds kommun 

 Undersöka möjligheten att 
starta ett EU-projekt för återin- 
dustrialisering i Hultsfreds 
kommun. 
Detta i syfte att förbättra fram- 
tida möjligheter till kompetens- 
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   försörjning / rekrytering, så att 
företagare i vår kommun ska 
kunna anställa personer med rätt 
kompetens för att möjliggöra 
för företagen att kunna stanna 
kvar och utvecklas i Hultsfreds 
kommun. Samt att i samma 
syfte även främja nyetableringar 
och ta till vara, utbilda och inte- 
grera asylsökande till egen för- 
sörjning enligt ovanstående. 

 

1.6 Organisationen är kvalitetscerti- 
fierad* på de tre nivåerna led- 
ning, process och personal. 

 

1.   Ledningen har säkerställt en 
serviceinriktad och öppen 
organisationskultur med hög 
kompetens och tillräckliga 
resurser för att tillhandahålla 
kvalitativ företagslotsning. 

2.   Processen innehåller ett ar- 
betssätt där förvaltningar, 
enheter och bolag som är be- 
rörda av kommunala före- 
tagsärenden, myndighetsutö- 
vande och icke-myndig- 
hetsutövande, genom struk- 
turerat samarbete även ver- 
kar som en del av funktionen 
företagslots. 

3.   Personalen har nödvändiga 
förutsättningar och kunskap- 
er för att kunna leva upp till 
företagens behov och för- 

 Implementera värdegrund och 
arbetssätt för funktionen före- 
tagslots. 
Gör studiebesök externt och 
inom organisationens olika för- 
valtningar. 
Genomför 
förvaltningsöverskridande 
möten och arbetar med ständiga 
förbättringar. 
Internt och externt sprida 
kunskap om och analysera 
relevanta mätningar och 
undersökningar. NKI-mätning 
som mäter faktiska ärenden görs 
från 2016 i ”Löpande Insikt” 
(varje år). 
Genomföra utbildningar i ser- 
vice och bemötande. 
Hålla kommunens banker, fas- 
tighets- och revisionsbyråer 
informerade om Lots-systemet. 
Genomför årligen seminariet 
"Årets Finansieringsdag" - om 

Denna process har framgångsrikt 
pågått under tidigare program-period och 
fortsätter under nya programperioden, då 
den är en viktig grund i arbetet med arbets- 
tillfällen och företag. 

 

Hultsfreds kommun jobbar efter årsplaner 
och detta känns intrimmat. 
Känslan är dock att det nu i grunden finns 
ett lotsande beteende. MEN detta får inte 
glömmas bort. 
Därför finns denna punkten kvar i något 
komprimerad form. 
Vi jobbar nu även tillsammans med 
Vimmerby kommun inom detta området. 
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 väntningar. 
* Kvalitetsdiplomering är en metod för att han- 
tera företagsärenden så korrekt, rättssäkert och 
snabbt som möjligt. 

 

Företagen upplever att kommu- 
nen har en korrekt, rättssäker 
och snabb hantering av kom- 
munala frågor vid etablering 
eller vidareutveckling. 

 

Företagen i kommunen erbjuds 
löpande kunskap om lagar och 
regler, vilka stöd som finns för 
företag och hur man kan sälja till 
kommunen. Detta förebygger 
missförstånd och ökar företagens 
möjligheter att vara proaktiva. 

 företagsfinansiering.  

1.6.1   Kvalitetsdiplomera tjänstemän 
på olika förvaltningar varje år. 

Totalt var vi under 2014 18 lotsar. 
Diplomering av befintliga lotsar kommer att 
göras vartannat år och nya lotsar 
testas/diplomeras varje år. 

1.6.2   Utveckla och anpassa nytt ären- 
dehanteringssystem så att det 
utgör ett kvalitetssystem för 
planering, återkoppling, upp- 
följning och tillvaratagande av 
synpunkter från olika företags- 
aktiviteter. 

Nytt ärendehanteringssystem är beställt till 
införandet av kontakt-center i Hultsfreds 
kommun hösten 2015. 

1.6.3   Inför FAQ på hemsidan vid 
införande av kontaktcenter. 

Viktigt att detta finns för att optimera 
funktionen för kontaktcenter. 

1.7 Kommunen fångar löpande upp 
enskilda företags behov och 

 Företagsbesök ska utöver ordi- 
narie besök utföras under en 

Tillgången på politiker avgör antalet 
genomförda besök. 
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 åsikter. Detta är en del av grun- 
den för utformning av närings- 
livsarbetet 

 vecka per år. En tjänsteman och 
en politiker ska tillsammans 
besöka företag på olika orter, i 
olika branscher och av olika 
storlek. 
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Kommunens värdegrund Kommunens vision 

 

Du syns och hörs i Hultsfred 
Handlingskraft: Initiativtagande, aktivt be- 
mötande, idéer blir verklighet. 
Nyskapande: Kreativt nytänkande över 
gränserna, dialog, samverkan och modernt 
förhållningssätt. 
Stolthet: Respekt och stolthet för den jag är. 
Alla är olika. Tillsammans är vi starka. Själv- 
känsla byggs inifrån. 
Jämställdhet och tolerans: Här respekterar 
vi varandra oavsett kön, ålder och etniskt 
ursprung. Vi strävar efter jämställdhet på alla 
plan. Tolerans för alla är en självklarhet. 

 

Våra barn växer upp i en trygg miljö där 
förskolor och skolor fungerar bra och där 
det finns gott om spännande fritidsaktivite- 
ter. 
Hultsfred är en kommun som erbjuder stora 
möjligheter för både små och stora företag. 
Det är tryggt att bli äldre i Hultsfreds kom- 
mun. 
Det är enkelt och det går snabbt att ta sig till 
och från kommunen. 
Spännande saker lockar besökare till vår 
kommun – året runt! 

 

 

 

Insatsområde 2. Kompetens och utbildning 
Arbetsgruppens ordförande Per Theorin 
Arbetsgruppens övr deltagare Pär Kågefors, Robert Westin, Henning Hägemann- 

Schencke, Conny Karlsson-Örnros, Kristina 
Råsmark, Henrik Josefsson, Britt-Marie Karlsson, 
Marie Svalbring, Patrik Evertsson, Åke Bergh, 
Håkan Hermansson 

 

 

Om insatsområdet (här kan ni skriva ett resonemang om insatsområdet i lite 

friare form än i målmatrisen). 

 

Insatsområdets syfte är att stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad. Detta 
sker genom flera perspektiv och aktiviteter: 

 

 

utbildningen ska tillgodose näringslivets/arbetsmarknadens kompetensbehov, genom 
kartläggning och dialog 
att stärka det entreprenöriella lärandet 
samverkan mellan utbildning och arbetslivet skapar mervärde i undervisningen 

 

 

Ett stort fokus inom insatsområdet är fördjupat samarbete, kommunikation och information 
mellan näringsliv och utbildningsanordnare, för att t.ex. förstå näringslivets villkor och 
behov och omsätta denna kunskap till en del av lärandet i utbildningen. 
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Digital kompetens är idag en nyckelkompetens, viktig både för utbildning och näringsliv. 
Tillgång till bra uppkoppling och tekniska verktyg som en naturlig del av lärandet i utbild- 
ningen är därför en grundläggande förutsättning. Det är viktigt att vi strävar mot att all 
utbildning, på alla nivåer, är i fas med och använder den digitala utvecklingens möjligheter. 
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Kontrollfrågor som målen och aktiviteterna ska gå igenom: 
Beskriver målet vad vi ska uppnå, ett resultat eller ”ett tillstånd” eller är det ett mål som bara uttrycker producerade enheter? 

o hög kvalitet på maten inte antal personal eller antal matsalar 
o hög trygghet i ett bostadsområde inte antal beväpnade poliser i bostadsområdet 

Är målet till nytta för invånare och brukare? 
Bidrar målet till gynnsam utveckling eller är det ett mål för att försvara verksamheten? 
Är det ett mål som kommunen kan direkt eller indirekt påverka? 
Är aktiviteten rimlig inom programmets fyra år både till kostnad och till tid? 
Är aktiviteten något kommunen kan genomföra självt eller via partners? 
Förstärker målen och aktiviteterna kommunens strävan mot sin vision? 
Strider målen och aktiviteterna mot kommunens värdegrund? 
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 Mål (som sätter fokus på re- 

sultat vi vill åstadkomma 

och där kommunen kan på- 

verka) 

Så här mäter vi måluppfyllelse 

(nyckeltal) 

Aktiviteter vi vill göra 

för att komma till må- 

let 

Kommentarer 

2.1 Samarbetet mellan näringsliv och 
utbildningssystem löser kompe- 
tensförsörjning. 

Nyckeltal Mål: 
Företagen upplever en minskad 
kompetensbrist 2019. 

- Fråga företagen (enkät) eller 
mäta genom inventeringen av 
kompetensbehov. 

Punkta ner våra aktiviteter under 
målet och rangordna vilka de 
tycker har gett bäst effekt (Siffror i 
en graderingsskala) för att se 
aktiviteternas betydelse för 
måluppfyllelse. 

 

 

Nyckeltal Aktivitet: 
Inventeringen är genomförd 
under 2015. 

Behovsinventering mot 
näringslivet (företag med 
mer än fem anställda) 
genomförs av Campus 
och ska vara avslutat 
under 2015. 

Se över behoven för företag för 
att kunna erbjuda attraktiva ut- 
bildningar. 
Besök hos företagen i ca 1 timme. 
Besöker företag med mer än fem 
anställda. Vad finns för behov av 
rekrytering, vad finns för önske- 
mål kring utbildningar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig: Pär Kågefors 

2.1.1  Plan/rutin är färdigställd 31/3- 
2016. 

Ta fram en plan/rutin för 
inventering av kompe- 
tensbehov som ska gälla 
från 2016 och framåt. 

Effektivisera och tydliggöra kart- 
läggningar av kompetens och hur 
vi kan ta tillvara på den i närings- 
livet och kommunen. 

 

 

Ta med erfarenheter från den 
egna kartläggningen och från 
kompetenskartläggning från reg- 
ionen (Vimmerby, Västervik). 
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    Planen bör ses över och ev. revi- 
deras årligen. 

 

 

Tillvarata de möjligheter som 
immigrationen innebär för vår 
kommun. 

 

 

Ansvarig: Pär Kågefors 

2.1.2  Enkätfråga mot studerande? 80 % av 
de studerande på gymnasiet upplever 
sig nöjda med kunskapen de fått 
om/av lokala företag. 

Kunskap om aktuella 
utbildningsmöjligheter 
sprids till företag och 
allmänhet. 

 

 

Kunskap om företagen 
sprids till skolan. 

Bloggar, press, marknadsföring, 
webbplatser, kontaktpersoner, 
kunskapsmäklare, mässor, före- 
läsningar m.m. 

 

 

 

Ansvariga: 
Robert Westin och Pär Kågefors 

2.1.3  Förslag till Tillväxt- och närings- 
livsrådet: 
Kompetensförsörjningsproblematiken 
ska vara en återkommande punkt på 
tillväxt- och näringslivsgruppens mö- 
ten (minst en ggr året). 

Arbetsgruppen för 
kompetens och utbild- 
ning träffas regelbundet, 
minst 2 ggr per år. 

Mötestider bokas in tidigt. 
2 i höst och 3 under 2016. Sprid ut 
på veckans olika dagar. Träffarna 
ska innehålla uppfölj- ning, 
diskussion och syftar till att öka 
förståelsen för varandra (per- 
spektiv, kompetensbehov, m.m.). 
Tänka på hur vi fångar upp åsikter 
från andra företag. 
Hur utvecklas vi i gruppen för att 
kunna hjälpas åt (företa- 
gare/utbildningsanordnare) för att 
kunna lösa problematiken? 
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Ansvarig: Per Theorin 
2.1.4   Samverkan inom kom- 

munen, med grannkom- 
munerna och inom reg- 
ionen för att underlätta 
för och utöka utbild- 
ningsutbudet i närområ- 
det. 

Ett större utbud med utbildningar 
kan erbjudas om vi samverkar 
inom närregionen. 

 

 

Ansvarig: Pär Kågefors 

2.1.5   Utveckla samarbetet 
mellan vuxenutbildning- 
en och 
Campus. 

Samarbetet mellan utbildningsan- 
ordnare i kommunen gynnar nä- 
ringslivets och kommunens behov 
av kompetens. Både Campus och 
Vuxenutbildningen bedriver be- 
hörighetsgivande utbildningar på 
plats eller distans. Hur utvecklar 
vi samarbetet? 

2.1.6   Tillvarata kompetens för 
att utveckla vår kommun 
och vårt näringsliv. 

SFI? Integrationsmöjligheter? Kan 
vi hitta något inom yrkes- svenska 
(anordna för företagen?). Hur gör 
vi problem till möjlighet? Bygga 
nätverk mellan utbildning, AF och 
näringsliv, Studieförbund m.fl. 

 

 

Tillvarata de möjligheter som 
immigrationen innebär för vår 
kommun. Utveckla arbetet med 
att inventera och sprida kunskap 
kring vilken kompetens som ny- 
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    anlända har som kommer till SFI i 
vår kommun 
Validering, 

 

 

Hur väl korrelerar det med beho- 
vet av företagens kompetens- 
/rekryteringsbehov. 

2.1.7  50 % av de efterfrågade utbildningar- 
na genomförs! 
Mäts via att Campus och vuxenut- 
bildningen för statistik över antal 
efterfrågade utbildningar och antal 
utbildningar av dem som kan genom- 
föras i regionen 

Arbetsmarknadens, på 
lokal nivå, efterfrågade 
utbildningar planeras 
och genomförs i största 
möjliga utsträckning. 

Ex. Campus, Vuxenutbildningen, 
ungdomsgymnasiet, studieför- 
bund, samarbetspartners. 

 

 

Ansvariga: Robert Westin och Pär 
Kågefors 

2.2 Sambandet mellan utbildning och 
arbetsliv är tydligt i undervisning- 
en/utbildningen på alla nivåer. 

MÅL: 
Det finns ett tydligt samband mellan 
arbetsliv och utbildning i undervis- 
ningen (mäts via undervisande perso- 
nal). 

 

 

80 % av pedagogerna och eleverna 
upplever att SSA arbetet fungerar i 
verksamheten (f-gy). Målsättning för 
2019. 

 

 

Fråga i medarbetarenkät och eleven- 
kät grundskola-gy? 

Insatser enligt planen för 
SSA (Samverkan skola – 
arbetsliv). Utveckla ar- 
betet med SSA till ett 
levande dokument/rutin i 
verksamheterna. (Planen 
revideras under 2015). 
Arbetskoncept med pro- 
blemlösning på företag 
finns tillgängligt för 
verksamheten från 2019. 

Fokus på att utveckla lärandet 
genom begreppet entreprenör- 
skap, som behöver bli tydligare 
uttryckt i planeringen av under- 
visningen. Här finns möjlighet för 
företagen att låta eleverna få kän- 
nedom om dem och deras verk- 
samhet. 
Ta fram arbetskoncept med 
Företagsproblem. 
Hur kan vi lyfta fram att skapa 
uppdrag? Kan lämna skarpa 
uppdrag. 

 

 

Ordna SSA-konferens i 
kommunen? 
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    Alla arbetslag i skola och förskola 
ska ha gått igenom på APT och 
vara införstådda i SSA-planen 
(minst en ggr per år). 
•  SSA är tema på arbetslagsledar- 
träff 2016. 
•  SSA ligger med som informat- 
ionspunkt till nyanställda. 

 

 

Ansvariga: Henning Hägemann- 
Schencke och Conny Karlsson- 
Örnros 

2.2.1  •  Alla program på gymnasiet har 
branschråd senast 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 mentor-adeptpar ska vara igång 
2019. 

Utveckla APL, lärlings- 
utbildningar och 
branschråden på gymna- 
siet. Branschrådet ska 
vara ett naturligt mötes- 
forum mellan före- 
tag/offentlig service och 
utbildning. 

 

 

 

Arbeta för mentor-adept 
koncept mellan företa- 
gare-gymnasieelever- 

Motivera och stimulera företagen 
i kontakten mellan utbildning och 
arbetsliv. Fortsätta arbeta för att 
branschråd ska komma till även 
mot högskoleförberedande pro- 
gram, företagen behöver även 
högskoleutbildad personal (bl.a. 
tekniskt kunniga, ekonomer, IT- 
folk,) Kommunen behöver också 
kompetens och näringsliv och 
kommun konkurrerar. Hur får vi 
med kunnandet på program som 
ligger i Vimmerby. 
•  Alla branschråd träffas två 
gånger per år under 2017 och 
2018. 
•  Företag från Vimmerby resp. 
Hultsfred deltar i branschråd i 
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    utbildningar som inte finns i den 
egna kommunen i samarbetet 
mellan Vimmerby och Hultsfred 
(genomfört 2017) 

 

 

Information om APL och vad det 
innebär för företagen. 

 

 

Adept – mentorskap mellan före- 
tagare och gymnasiestudenter? 
(egen aktivitet?) 

 

 

Ansvarig: Robert Westin 

2.2.2  •  Hur många har tagit tjänsten i 
bruk? 
•  Följa upp vad insatserna/effekterna 
leder till? 

Inkubatorverksamhet, 
Business Lab, finns på 
Campus för stöd till de 
som vill starta eget eller 
för de som har idéer som 
de vill ha stöd med att 
utveckla. 

Stöd/hjälp till personer som har 
en idé som de vill utveckla. I 
Hultsfred har det riktat sig till 
musikindustrin, tack vare utbild- 
ningarna som anordnas på Cam- 
pus. Finns en egen person. Kan 
det marknadsföras mer? Kanske 
ska det marknadsföras mer aktivt 
mot gymnasieskolan? 

 

 

Ansvarig: Pär Kågefors 

2.2.3   Utveckla UF- 
verksamheten på gymna- 
siet utanför Ek- 
programmet. 

Kan inkubatorverksamhet kopplas 
in mot UF-företagarna/UF- 
idéerna! 
Tanken är att utveckla entrepre- 
nörskapet kopplat till företagan- 
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    det. 
 

 

Ansvarig: Robert Westin 

2.2.4   Fortsätta att utveckla 
arbetet med framtids- 
veckorna i åk 8 och 9. 
Åk 8: Kommunala yrken 
Åk 9: Privata näringsli- 
vet 

Starta framtidsvecka med en 
mässa? En näringslivsmässa och 
en kommunmässa? En gemen- 
sam? 

 

 

Ansvarig: Henning Hägemann- 
Schencke 

2.3 Hög digital tillgänglighet och 
användande av IT-teknologin 
kännetecknar all utbildning 

-Digital tillgänglighet (överförings- 
hastighet) i kommunens olika delar 

 

 

- Enkät till lärare och elever om dato- 
ranvändningen i utbildningen. 

 

 

- Årliga mätningar genomförs 
avseende datortätheten mätt i antal 
datorer/elev i åk F-6 respektive 7-9 

- Stabil och god digital 
tillgänglighet i alla 
kommundelar 

 

 

Säkerställa förutsätt- 
ningar för 
distansutbildningar 

 

 

- Kompetensutveckling 
för lärare 

 

 

- Eleverna tillförsäkras 
"en- till-en" dator från åk 
7 och 
hög datortillgänglighet i 
tidigare åldrar. 

Samhällsutveckling. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig: Per Theorin 
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Vision och värdegrund som programmet ska utgå ifrån 
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Kommunens värdegrund Kommunens vision 

 

Du syns och hörs i Hultsfred 
Handlingskraft: Initiativtagande, aktivt be- 
mötande, idéer blir verklighet. 
Nyskapande: Kreativt nytänkande över 
gränserna, dialog, samverkan och modernt 
förhållningssätt. 
Stolthet: Respekt och stolthet för den jag är. 
Alla är olika. Tillsammans är vi starka. Själv- 
känsla byggs inifrån. 
Jämställdhet och tolerans: Här respekterar 
vi varandra oavsett kön, ålder och etniskt 
ursprung. Vi strävar efter jämställdhet på alla 
plan. Tolerans för alla är en självklarhet. 

 

Våra barn växer upp i en trygg miljö där 
förskolor och skolor fungerar bra och där 
det finns gott om spännande fritidsaktivite- 
ter. 
Hultsfred är en kommun som erbjuder stora 
möjligheter för både små och stora företag. 
Det är tryggt att bli äldre i Hultsfreds kom- 
mun. 
Det är enkelt och det går snabbt att ta sig till 
och från kommunen. 
Spännande saker lockar besökare till vår 
kommun – året runt! 

 

 

 

Insatsområde 3. Stark och mer utvecklad infrastruktur 
Arbetsgruppens ordförande Michael Leijonhud 
Arbetsgruppens övr deltagare Tomas Söreling, Lars Gjörloff, Sven-Arne 

Erlandsson, Stefan Wittlock, Lars Lundgren. 
 

 

Om insatsområdet (här kan ni skriva ett resonemang om insatsområdet i lite 

friare form än i målmatrisen). 

 

Infrastruktur i dess olika former och som vi har att sätta upp mätbara målsättningar för är 
starkt avgörande för att vår kommun ska kunna utvecklas och gå framåt under programperi- 
oden. 
Ett stort fokus på dessa frågor krävs lokalt och regionalt, där politiska beslut centralt kom- 
mer att vara avgörande för resultatet. 

 

 

Påverkansarbeten är metoden under perioden. 
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Kontrollfrågor som målen och aktiviteterna ska gå igenom: 
Beskriver målet vad vi ska uppnå, ett resultat eller ”ett tillstånd” eller är det ett mål som bara uttrycker producerade enheter? 

o hög kvalitet på maten inte antal personal eller antal matsalar 
o hög trygghet i ett bostadsområde inte antal beväpnade poliser i bostadsområdet 

Är målet till nytta för invånare och brukare? 
Bidrar målet till gynnsam utveckling eller är det ett mål för att försvara verksamheten? 
Är det ett mål som kommunen kan direkt eller indirekt påverka? 
Är aktiviteten rimlig inom programmets fyra år både till kostnad och till tid? 
Är aktiviteten något kommunen kan genomföra självt eller via partners? 
Förstärker målen och aktiviteterna kommunens strävan mot sin vision? 
Strider målen och aktiviteten mot kommunens värdegrund? 

 

 

 

 Mål (som sätter fokus 

på resultat vi vill 

åstadkomma och där 

kommunen kan på- 

verka) 

Så här mäter vi 

måluppfyllelse 

(nyckeltal) 

Aktiviteter vi vill 

göra för att komma 

till målet 

Kommentarer 

3.1 Beslut som visar överlev- 
nad och utveckling av 
Stångådalsbanan. 

Att faktiska beslut 
finns. 

En mängd påverkans- 
arbeten i vår region. 

Kan komma att krävas 
att Trafikverket får 
korrigerande beslut från 
regeringen 

3.2 Beslut om höjd max. 
hastighet på Stångådals- 
banan till 160 km/h. 

Att hastigheten är 
beslutad av Trafik- 
verket. 

Att vårt förslag enligt 
gjord utredning för 925 
mkr är antaget. 

Ett fullt realistiskt mål 
med hänsyn till sam- 
hällsekonomiska 
aspekter. 

3.3 2+1 väg hela sträckan 
Oskarshamn – Linköping 
för RV 47/34-23. 

Att inriktnings- eller 
beslut är fattade i den 
regionala transport- 
planen. 
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3.4 95 % av hushållen (med 
permanentboende) i 
Hultsfreds kommun har 
fått konkret erbjudande 
om fiberanslutning till 
rimliga villkor. 

PTS årliga mätningar, 
kompletterad med Te- 
lias siffror och kommu- 
nal uppföljning av 
Byalagens arbete. 

Förläng tjänsten som 
biträdande bredbands- 
samordnare under peri- 
oden. 
Stimulera utbyggnad på 
landsbygden med 
kommunala stöd. 

Reviderad Bredbands- 
strategi tas fram under 
2016. Förfina metoderna 
för att mäta graden 
permanentboende i 
byalagen. 

3.5 95 % av företagen i 
Hultsfreds kommun har 
möjlighet att beställa 100 
Mbit eller mer till rimliga 
villkor. 

Enkäter till företagen 
vartannat år, alternativt 
en inrapporterings- 
funktion via nätet. 
Kombinerat med egna 
förfrågningar hos 
tjänsteleverantörer om 
vad de kan erbjuda till 
våra företagsadresser. 

Kartlägg behoven/ 
önskemålen 2015. Ut- 
red befintliga möjlig- 
heter med marknadens 
bredbandsaktörer. 
Samverka med Region- 
förbundets bredbands- 
samordnare för att ar- 
beta fram strategier. 

Reviderad Bredbands- 
strategi tas fram under 
2016. Beskriv kommu- 
nens roll med specifik 
hänvisning till företa- 
gens behov. 

3.6 95 % av kommunens yta 
har täckning för 
acceptabel uppkoppling 
(tal, data > 5 Mbit/s) till 
mobila tjänster. 

PTS mätningar (som 
måste bli bättre). Egna 
mätningar. 
Inrapportering till PTS 
om ”vita fläckar”. 

Samråd med leverantö- 
rer/ägare av mobilnäten 
och blåljusmyndighet- 
erna. Utred behov/ 
möjlighet att etablera 
”samhällsmaster”, dvs 
kommunägda master 
som operatörer får pla- 
cera utrustning i. 

Även område 6 (6.2) 
Utveckling av kultur 
och landsbygdsservice. 
Reviderad Bredbands- 
strategi tas fram under 
2016. 
Beskriv kommunens roll 
med specifik hänvisning 
till mobila kommunikat- 
ionstjänster. 

3.7 Oskarshamns hamn är 
klassad som en av 
Sveriges 16 viktigaste 
djuphamnar med ökade 
godsrörelser i öst-västlig 

 Försöka påverka beslut 
regionalt och nationellt 
via bl.a. Infrakansliet. 
Hultsfreds kommun är 
delägare i Oskarshamns 

Hur kommer det nya 
samverkansavtalet med 
Mönsterås Bruks hamn 
påverka. 
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 riktning.  hamn med 4 %.  

3.8 Vattenförsörjning och 
avloppssystemen. 

Va-plan, Va-policy och 
uppströmsarbete. 

Deltagare: Politiker, 
Plansida. Miljö, Va-, 
kommer att kräva stora 
insatser både personellt 
och ekonomiskt 

 

3.9 Elnätet. Utveckling och säker- 
ställande av funktionen. 

Besked från Eon att 
målsättningen är att 
elnätet i vår kommun 
ska vara vädersäkert 
inom 3 år. Dels gräver 
man ner eller isolerar 
man det kvarvarande 
luftburna nätet. Särskilt 
fokus på Vena området 
som är svagast idag 
funktionsmässigt. 

Håkan Gunnarsson, 
Eon, kommer gärna till 
ett kommande möte för 
att svara på frågor etc. 

3.10 Kommunikationerna till 
och från kommunen och 
till besöksmål inom 
kommunen fungerar väl 
för såväl invånare som 
besökare. 

Andel besökare som 
kommer till kommunen 
med kollektivtrafik. 

Främja synkroniserade 
avgångar mellan tåg i 
Hultsfred och bussar 
till och från de övriga 
orterna. 

Tillhör även område 5: 
Utveckling av handel, 

turism och upplevelser 

3.10.1   Främja fler avgångar 
Hultsfred- Virserum 
och omvänt med buss 
på helgerna. 
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3.10.2   Främja en avgång på 
eftermiddags/kvällstid 
Växjö - Virserum- 
Hultsfred. 

 

3.10.3   Tillgängliggöra möj- 
lighet att köpa biljetter. 

 

3.10.4   Främja cykelbanor 
Hultsfred-Vimmerby, 
Hultsfred-Målilla och 
Hultsfred – Lönne- 
berga. 

Genom cykelstrategi för 
Kalmar län. 

3.11 Basservice och informat- 
ionsplatser i varje tätort. 

Kvalité och utbud av 
service. 

Undersöka möjligheter 
för att skapa ett bättre 
mobilnät på lands- 
bygden. 

Tillhör även område 6: 
Utveckling av kultur 
och landsbygdsservice. 
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Kommunens värdegrund Kommunens vision 

 

Du syns och hörs i Hultsfred 
Handlingskraft: Initiativtagande, aktivt be- 
mötande, idéer blir verklighet. 
Nyskapande: Kreativt nytänkande över 
gränserna, dialog, samverkan och modernt 
förhållningssätt. 
Stolthet: Respekt och stolthet för den jag är. 
Alla är olika. Tillsammans är vi starka. Själv- 
känsla byggs inifrån. 
Jämställdhet och tolerans: Här respekterar 
vi varandra oavsett kön, ålder och etniskt 
ursprung. Vi strävar efter jämställdhet på alla 
plan. Tolerans för alla är en självklarhet. 

 

Våra barn växer upp i en trygg miljö där 
förskolor och skolor fungerar bra och där 
det finns gott om spännande fritidsaktivite- 
ter. 
Hultsfred är en kommun som erbjuder stora 
möjligheter för både små och stora företag. 
Det är tryggt att bli äldre i Hultsfreds kom- 
mun. 
Det är enkelt och det går snabbt att ta sig till 
och från kommunen. 
Spännande saker lockar besökare till vår 
kommun – året runt! 

 

 

 

Insatsområde 4. Attraktivt boende 
Arbetsgruppens ordförande Sara Dolk 
Arbetsgruppens övr deltagare Åke Nilsson, Tommy Rälg, Helena Grybäck- 

Svensson, Erik Sandberg, Sven Lagergren, Frida 
Bieberbach, Morgan Sävetun 

 

 

Om insatsområdet (här kan ni skriva ett resonemang om insatsområdet i lite 

friare form än i målmatrisen). 
Alla ska kunna hitta sin oas, i det öppna landskapet, vid skogen, nära insjön eller i den le- 
vande orten. Mångfalden och möjligheterna att utveckla boendet inom många olika miljöer 
är viktiga för ett attraktivt boende, liksom den miljö som möter oss utanför bostaden och 
utnyttjande av den moderna teknologin. 
Utbudet av strandnära tomter har varit en bidragande faktor till byggexplosionen i kommu- 
nen. Under loppet av fem år har det byggts 40 lägenheter/villor vid Hulingens strand. Efter 
den snabba åtgången på tomter vid vattnet bör fler strandnära bostadstomter skapas. 
Den andra framgångsfaktorn verkar vara bostäder för äldre. Att vara steget före i denna bo- 
stadskategori gynnar tillväxten och välfärden i kommunen. En viktig del att satsa på är att 
utnyttja modern teknik i dessa boenden så tryggheten och friheten i det egna hemmet ökar. 
Smart teknik är en del av framtidens attraktiva boende! 
Attraktivt boende handlar också om attraktiva och stimulerande utemiljöer i närheten av 
bostaden. Fler bostäder i centrum skapar högre krav på de allmänna platserna som till ex- 
empel parker, torg och strandpromenad. Tillgänglighet och trygghet är viktiga parametrar 
som påverkar utformningen av parker, torg, lekplatser och gaturum. 
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Kontrollfrågor som målen och aktiviteterna ska gå igenom: 
Beskriver målet vad vi ska uppnå, ett resultat eller ”ett tillstånd” eller är det ett mål som bara uttrycker producerade enheter? 

o hög kvalitet på maten inte antal personal eller antal matsalar 
o hög trygghet i ett bostadsområde inte antal beväpnade poliser i bostadsområdet 

Är målet till nytta för invånare och brukare? 
Bidrar målet till gynnsam utveckling eller är det ett mål för att försvara verksamheten? 
Är det ett mål som kommunen kan direkt eller indirekt påverka? 
Är aktiviteten rimlig inom programmets fyra år både till kostnad och till tid? 
Är aktiviteten något kommunen kan genomföra självt eller via partners? 
Förstärker målen och aktiviteterna kommunens strävan mot sin vision? Strider målen och aktiviteterna mot kommunens värdegrund? 

 

 

 Mål (som sätter fokus på resultat vi vill 

åstadkomma och där kommunen kan på- 

verka) 

Så här mäter vi måluppfyl- 

lelse (nyckeltal) 

Aktiviteter vi vill göra för 

att komma till målet 

Kommentarer 

4.1 Skapa fler strandnära bostadstomter. Antal detaljplanelagda bostads- 
tomter. 

Samarbeta med mäklare som 
kan förmedla löpande info när 
byggstart är aktuell. 

Efter den snabba åtgången på 
tomter vid vattnet bör nya 
strandnära bostadstomter 
skapas. 

4.1.1   Aktivt marknadsföra området.  

4.1.2   Aktivt informera om plan- 
arbetets fortskridande och 
beräknad tidsplan. 

 

4.2 Skapa spektakulärt boende. Ett färdigt förslag på detta. Anordna en arkitekttävling. Eftersom kommunen i dagsläget 
kan erbjuda både boende på 
landsbygden och i de utbyggda 
bostadskvarteren i tätorterna bör 
det byggas något spektakulärt 
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    boende, som till exempel hus på 
vattnet, en skyskrapa, ett 
sensationellt temaboende. 

4.3 Skapa bostäder för äldre på alla orter. Nya tillskapade lägenheter. Inventera befintliga centrala 
bostadsbestånd i kommunens 
alla orter. 
Samarbeta med Hultsfreds 
Bostäder. 

Att vara steget före andra 
kommuner i denna bostads- 
kategori gynnar tillväxten och 
välfärden i kommunen. 

4.3.1   Undersöka hur många som vill 
bo kvar i sin hemort på äldre 
dagar genom enkäter och 
dylikt. 

 

4.3.2   Aktivt undersöka vilka bidrag 
som finns att få för äldre- 
boende/ trygghetsboende. 

 

4.4 Erbjuda provboende. Mäta in- och utflyttning. Utse samordnare för jobb- 
dagis/skola-boende- 
kollektivtrafik. 

Ett sätt att locka nya invånare 
till kommunen är att erbjuda 
”provboende”. Att tillsammans 
med exempelvis fastighets- 
förmedlingen och lokala inred- 
ningsförsäljare styla hus som är 
till salu och låta folk som är 
intresserade av att flytta till 
kommunen bo där några veckor. 
Då ska även kommunal service 
som till exempel dagisplats 
finnas tillgänglig. 
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4.4.1   Erbjuda provboende i 
kommunens platsannonser. 

 

4.4.2   Kommunen bygger mobila 
enheter och upplåter till detta. 

 

4.4.3   Samarbeta med fastighets- 
förmedlingarna. 

 

4.4.4   Engagera lokala butiker/företag 
att inreda mm. 

 

4.4.5   Göra reklam i media!  

4.5 Skapa attraktiva och stimulerande utemiljöer. Det ska finnas minst 10 nya 
eller upprustade utemiljöer. 

Engagera lokala tillverkare/ 
företag. 

Tillgänglighet och trygghet är 
viktiga parametrar som påverkar 
utformningen av parker, torg, 
lekplatser, utegym och gaturum. 

4.5.1   Engagera ortsbefolkningen.  

4.5.2   Engagera klubbar och 
föreningar. 

 

4.5.3   Döpa om gator till musik- 
relaterade namn samt främja 
musikrelaterad konstutsmyck- 
ning vid nybyggnad, ombygg- 
nad och inköp. 

Tillhör även område 5: 
Utveckling av handel, turism 
och upplevelser samt område 6: 
Utveckling av kultur och lands- 
bygdsservice. 
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4.6 Satsa på smart teknik. Utvärdera vad som gjorts. Inte vara rädd för att testa nya 
idéer. 

Utnyttja modern teknik i hem 
och utemiljö så tryggheten och 
friheten ökar. 

4.6.1   Aktivt leta pilotprojekt.  

4.6.2   Samarbeta med högskolor.  

4.6.3   Anordna geocaching för barn.  
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Kommunens värdegrund Kommunens vision 

 

Du syns och hörs i Hultsfred 
Handlingskraft: Initiativtagande, aktivt be- 
mötande, idéer blir verklighet. 
Nyskapande: Kreativt nytänkande över 
gränserna, dialog, samverkan och modernt 
förhållningssätt. 
Stolthet: Respekt och stolthet för den jag är. 
Alla är olika. Tillsammans är vi starka. Själv- 
känsla byggs inifrån. 
Jämställdhet och tolerans: Här respekterar 
vi varandra oavsett kön, ålder och etniskt 
ursprung. Vi strävar efter jämställdhet på alla 
plan. Tolerans för alla är en självklarhet. 

 

Våra barn växer upp i en trygg miljö där 
förskolor och skolor fungerar bra och där 
det finns gott om spännande fritidsaktivite- 
ter. 
Hultsfred är en kommun som erbjuder stora 
möjligheter för både små och stora företag. 
Det är tryggt att bli äldre i Hultsfreds kom- 
mun. 
Det är enkelt och det går snabbt att ta sig till 
och från kommunen. 
Spännande saker lockar besökare till vår 
kommun – året runt! 

 

 

 

Insatsområde 5. Utveckling av handel, turism och upplevelser 
Arbetsgruppens ordförande Malin Albertsson 
Arbetsgruppens övr deltagare Christian Holzer, Maik Rohde, Lotta Alexandersson, 

Göran Ehn, Marianne Vifell Waters, Dennis Blom- 
feldt, Anders Andersson, Silva Andersson, Peter 
Adolfsson, Jenni Leppelt 

 

 

Om insatsområdet (här kan ni skriva ett resonemang om insatsområdet i lite 

friare form än i målmatrisen). 

För att främja handel, turism och upplevelser året runt behöver vi satsa på såväl service, 
tillgänglighet och kvalitet som fysisk utveckling, hållbarhet och attraktivitet. Handel och 
besöksnäring måste idag anpassa sig till ett förändrat kundbeteende och en ökad 
digitalisering. Kommunikationerna till och inom kommunen är mycket viktiga för besöks- 
näringens utveckling. Stolthet över det vi har och kan utveckla är mycket viktigt för att 
skapa positiva signaler i enlighet med ”Du syns och hörs i Hultsfred” till besökare och 
invånare i kommunen. 
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Kontrollfrågor som målen och aktiviteterna ska gå igenom: 
Beskriver målet vad vi ska uppnå, ett resultat eller ”ett tillstånd” eller är det ett mål som bara uttrycker producerade enheter? 

o hög kvalitet på maten inte antal personal eller antal matsalar 
o hög trygghet i ett bostadsområde inte antal beväpnade poliser i bostadsområdet 

Är målet till nytta för invånare och brukare? 
Bidrar målet till gynnsam utveckling eller är det ett mål för att försvara verksamheten? 
Är det ett mål som kommunen kan direkt eller indirekt påverka? 
Är aktiviteten rimlig inom programmets fyra år både till kostnad och till tid? 
Är aktiviteten något kommunen kan genomföra självt eller via partners? 
Förstärker målen och aktiviteterna kommunens strävan mot sin vision? 
Strider målen och aktiviteterna mot kommunens värdegrund? 

 

 

 

 

 Mål (som sätter fokus på 

resultat vi vill åstadkomma 

och där kommunen kan 

påverka) 

Så här mäter vi måluppfyl- 

lelse (nyckeltal) 

Aktiviteter vi vill göra för att 

komma till målet 

Kommentarer 

5.1 Besöksnäringen i kommunen 
har utvecklats på året-runt- 
basis. 

Turismomsättning per år. 
Antal kommersiella gästnätter 
per år. 
Omsättning per besökare. 
Antal anställda inom besöksnä- 
ringen. 

Främja tillkomsten av besöksmål 
i Hultsfreds tätort genom 
Barnens Landmärken eller 
genom andra aktörer. 

 

5.1.1   Rockarkivet bör skapa en 
utställningslokal i centrala 
Hultsfred. 

Tillhör även område 6: 
Utveckling av kultur- och 
landsbygdsservice. 

5.1.2   Utveckla Dackestop-området till 
ett samordnat besöksmål inom 

Tillhör även område 6: 
Utveckling av kultur- och 
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   konst och kultur. landsbygdsservice. 

5.1.3   Genomföra gemensamma aktivi- 
teter med Vimmerby turistbyrå 
och andra aktörer i Astrid Lind- 
grens Hembygd. 

 

5.1.4   Marknadsföra Hultsfred som 
besöksmål i samverkan med 
Smalspåret i Västervik. 

 

5.1.5   Erbjuda besökarna nischade 
guidningar och marknadsföring 
efter 
specialintressen. 

 

5.1.6   Undersöka möjligheten till fritt 
WiFi i Hultsfreds och Virserums 
centrum. 

 

5.1.7   Genomföra aktiviteter för ökad 
tillgänglighet till besöksmål och 
handel under vår, vinter och höst. 

 

5.1.8   I samverkan med föreningar och 
andra parter skapa ett koncept för 
evenemang, konferenser, läger 
och sportutövare. 

 

5.1.9   Undersöka en etablering av ett 
Science Center. 
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5.2 Handel, besöksnäring, före- 
ningsliv och politiskt förtroen- 
devalda är stolta ambassadörer 
över sin hembygd och arbetar 
kvalitetsmedvetet. 

Antal personer som genomgår 
värdskapsutbildning. 
Antal utbildade InfoPoints- 
värdar. 

Nätverka bland opinionsbildare 
som främjar ambassadörskap för 
kommunen. 

 

5.2.1   Anordna utbildning för aktörer i 
besöksnäringen i lokalkunskap, 
finansiering och kvalitet med 
mera. 

Genom aktörer som Swedish 
Welcome, Regionförbundet, 
Länsstyrelsen med flera. 

5.2.2   Utveckla konceptet med  Info- 
Points. 

 

5.2.3   Utveckla och tillgängliggöra 
digitala möjligheter för turistin- 
formation. 

 

5.2.4   Personal inom besöksnäringen 
erbjuds att prova på varandras 
aktiviteter. 

 

5.3 Invånarna är stolta ambassadö- 
rer över sin hembygd. 

Deltagare i upptäckardagen. Marknadsför möjligheterna i vår 
kommun till invånare, in- 
pendlande och lokal media. 

Turistinformation årligen till 
invånarna. 

5.4 Kommunen har en hållbar be- 
söksnäring 

Antal nya medlemsföretag i 
Swedish Welcome och 
Ecoturismföreningen. 
Antal nya skyltar vid natur- 
besöksmål. 

Informera besöksnäringen om 
Swedish Welcome och 
Ecoturismföreningen och andra 
aktörer inom hållbarhet. 

 

5.4.1   Undersöka möjligheten att ut- 
veckla, vårda och marknadsföra 
kommunens naturreservat som 

I samverkan med Läns- 
styrelsen. 
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   besöksmål.  

5.4.2   Undersöka utveckling av Ham- 
marsjöområdet. 

Beroende av yttre omständig- 
heter. 

5.4.3   Tillgängliggöra och marknads- 
föra fiske i kommunen. 

 

5.4.4   Undersöka möjligheten för att 
placera en laddstolpe för elbilar i 
kommunen. 

Kräver extra finansiering. 

5.5 Handel och service i kommunen 
har ökat genom engagemang 
och samverkan. 

Omsättning dagligvaror. 
Omsättning sällanköpsvaror. 
Antal registrerade företag inom 
handel. 
Antal anställda inom handel. 

Främja tillkomsten av en nä- 
ringslivsförening som inkluderar 
handel. 

 

5.5.1   Genomföra en företagsbesöks- 
vecka med fokus på handels- 
företag. 
Genomföra aktivitet för att skapa 
stolthet att handla lokalt hos 
såväl handlare som lokal- 
befolkning. 

 

5.5.2   Skapa en välkomnande skyltning 
vid infarterna till Hultsfred. 
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5.5.3   Döpa om gator till musikrelate- 
rade namn samt främja musikre- 
laterad konstutsmyckning vid 
nybyggnad, ombyggnad och in- 
köp. 

Tillhör även område 4: 
Attraktivt boende samt om- 
råde 6: Utveckling av kultur 
och landsbygdsservice. 

5.5.4   Skapa fler tillfällen för nischade 
mässor och marknader. 

 

5.5.5   Skapa trivsel och trygghet i 
centrala Hultsfred. 

 

5.5.6   Skapa en attraktiv centrummiljö i 
centrala Hultsfred. 

 

5.6 Kommunikationerna till och 
från kommunen och till 
besöksmål inom kommunen 
fungerar väl för såväl invånare 
som 
besökare. 

Andel besökare som kommer 
till kommunen med kollektiv- 
trafik. 

Främja synkroniserade avgångar 
mellan tåg i Hultsfred och bussar 
till och från de övriga orterna. 

Via Infrastrukturkansliet och 
Kalmar Läns Trafik. Hela 
målet tillhör även område 
3: Stark och mer ut- vecklad 
infrastruktur. 

5.6.1   Främja fler avgångar Hultsfred- 
Virserum och omvänt med buss 
på helgerna. 

 

5.6.2   Främja en avgång på 
eftermiddags/kvällstid Växjö - 
Virserum - Hultsfred. 

 

5.6.3   Tillgängliggöra möjlighet att 
köpa biljetter. 
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5.6.4   Främja cykelbanor Hultsfred- 
Vimmerby, Hultsfred - Målilla 
och Hultsfred - Lönneberga. 

Genom cykelstrategi för 
Kalmar län. 
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Kommunens värdegrund Kommunens vision 

 

Du syns och hörs i Hultsfred 
Handlingskraft: Initiativtagande, aktivt be- 
mötande, idéer blir verklighet. 
Nyskapande: Kreativt nytänkande över 
gränserna, dialog, samverkan och modernt 
förhållningssätt. 
Stolthet: Respekt och stolthet för den jag är. 
Alla är olika. Tillsammans är vi starka. Själv- 
känsla byggs inifrån. 
Jämställdhet och tolerans: Här respekterar 
vi varandra oavsett kön, ålder och etniskt 
ursprung. Vi strävar efter jämställdhet på alla 
plan. Tolerans för alla är en självklarhet. 

 

Våra barn växer upp i en trygg miljö där 
förskolor och skolor fungerar bra och där 
det finns gott om spännande fritidsaktivite- 
ter. 
Hultsfred är en kommun som erbjuder stora 
möjligheter för både små och stora företag. 
Det är tryggt att bli äldre i Hultsfreds kom- 
mun. 
Det är enkelt och det går snabbt att ta sig till 
och från kommunen. 
Spännande saker lockar besökare till vår 
kommun – året runt! 

 

 

 

Insatsområde 6. Utveckling av kultur och landsbygdsservice 
Arbetsgruppens ordförande Peter Adolfsson 
Arbetsgruppens övr deltagare Conny Karlsson Örnros, Ingela Heldebro, Rosie Fol- 

kesson, Bo Lundvall, Annika Eriksson, Mattias Ja- 
kobsson, Putte Svensson-Sahlin, Carolina Olsson, 
Marielle Vernersson 

 

 

Om insatsområdet (här kan ni skriva ett resonemang om insatsområdet i lite 

friare form än i målmatrisen). 

 

Skapa en levande landsbygd med ökade möjligheter till service och ett ökat kulturutbud till 
alla invånare i kommunen. 
Vårda och utveckla varumärket musik i vår kommun. 
Skapa engagemang och utveckling i varje tätort. 
Att öka kulturens betydelse i kommunen genom att stödja evenemang och festivaler, arbeta 
för att enprocentsregeln följs vid ombyggnader och nyproduktion och att kulturen skall 
samverka med näringsliv och besöksnäring. 



2 (4) 

 

 

 

Kontrollfrågor som målen och aktiviteterna ska gå igenom: 
Beskriver målet vad vi ska uppnå, ett resultat eller ”ett tillstånd” eller är det ett mål som bara uttrycker producerade enheter? 

o hög kvalitet på maten inte antal personal eller antal matsalar 
o hög trygghet i ett bostadsområde inte antal beväpnade poliser i bostadsområdet 

Är målet till nytta för invånare och brukare? 
Bidrar målet till gynnsam utveckling eller är det ett mål för att försvara verksamheten? 
Är det ett mål som kommunen kan direkt eller indirekt påverka? 
Är aktiviteten rimlig inom programmets fyra år både till kostnad och till tid? 
Är aktiviteten något kommunen kan genomföra självt eller via partners? 
Förstärker målen och aktiviteterna kommunens strävan mot sin vision? 
Strider målen och aktiviteterna mot kommunens värdegrund? 

 

 

 

 Mål (som sätter fokus på 

resultat vi vill åstadkomma 

och där kommunen kan 

påverka) 

Så här mäter vi måluppfyl- 

lelse (nyckeltal) 

Aktiviteter vi vill göra för att 

komma till målet 

Kommentarer 

6.1 Varje tätort i kommunen skall 
ha minst en aktiv förening som 
verkar för samhällsutveckling. 

Antal föreningar och antal med- 
lemmar. 

Förbättrad information och 
dialog med kommunen. 
Bidrag från kommunen. 

 

6.1.1  Antal aktiviteter. Nätverk mellan samhälls- 
föreningarna. 

 

6.1.2   Lokala Utvecklingsplaner.  

6.1.3   ”Utvecklingspromenader” på 
varje ort med samhällsförening 
och/eller med medborgare i 
samhället. 
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”Utvecklingspromenader” med 
barn och unga i skolan. Årskurs 
1-6. 

 

6.2 Basservice och informations- 
platser i varje tätort 

Kvalité och utbud av service. Bidrag till samlingslokaler. 
 

 

Undersöka möjligheter för att 
skapa ett bättre mobilnät på 
landsbygden. 

 

 

 

Tillhör även område 3 (3.6): 
Stark och mer utvecklad 
infrastruktur. 

6.3 Hultsfreds kommun har ett brett 
utbud av kulturaktiviteter som 
motsvarar vår vision och värde- 
grund. 

Antal besökare på kulturella 
arrangemang i kommunen. 

Enkäter.  

6.3.1  Kvalité och variation i utbudet. Mångfald i kulturutbudet. 
Årliga kulturdagar i kommunen 
som ex ”Upptäckardagen”. Del- 
tagande i regionala arrangemang 
som Kulturfestival eller aktiva 
samarbeten mellan kommu- 
ner/regioner. 

 

6.3.2  Utbud till skolorna i kommu- 
nen. 

Utveckla Musikskolan. 
Skapa en Kulturskola. 
Skolans ”höstlov” skall vara 
”kulturlov”. 
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6.3.3  Antal offentliga musik- 
arrangemang. 

Utveckla varumärket. 
Musikkommunen Hultsfred. 
En ”musikstrategi” för Hultsfred 
bör tas fram i syfte att vårda och 
utveckla musiken som varu- 
märke. 

 

6.3.4   Döpa om och döpa nya gator till 
musikrelaterade namn samt 
främja musikrelaterad konst- 
utsmyckning vid nybyggnad, 
ombyggnad och inköp. 

Tillhör även område 4: 
Attraktivt boende och om- 
råde 5: Utveckling av handel, 
turism och upplevelser. 

6.3.5   Rockarkivet bör skapa permanent 
eller tillfällig utställningslokal i 
centrala Hultsfred. Kan kombine- 
ras med andra utställningar inom 
musiken. 

Tillhör även område 5: 
Utveckling av handel, turism 
och upplevelser. 

6.3.6   Utveckla Dackestopsområdet, 
Virserum till ett samordnat be- 
söksmål inom konst och kultur. 

Tillhör även område 5: 
Utveckling av handel, turism 
och upplevelser. 
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Kommunens värdegrund Kommunens vision 

 

Du syns och hörs i Hultsfred 
Handlingskraft: Initiativtagande, aktivt be- 
mötande, idéer blir verklighet. 
Nyskapande: Kreativt nytänkande över 
gränserna, dialog, samverkan och modernt 
förhållningssätt. 
Stolthet: Respekt och stolthet för den jag är. 
Alla är olika. Tillsammans är vi starka. Själv- 
känsla byggs inifrån. 
Jämställdhet och tolerans: Här respekterar 
vi varandra oavsett kön, ålder och etniskt 
ursprung. Vi strävar efter jämställdhet på alla 
plan. Tolerans för alla är en självklarhet. 

 

Våra barn växer upp i en trygg miljö där 
förskolor och skolor fungerar bra och där 
det finns gott om spännande fritidsaktivite- 
ter. 
Hultsfred är en kommun som erbjuder stora 
möjligheter för både små och stora företag. 
Det är tryggt att bli äldre i Hultsfreds kom- 
mun. 
Det är enkelt och det går snabbt att ta sig till 
och från kommunen. 
Spännande saker lockar besökare till vår 
kommun – året runt! 

 

 

 

Insatsområde 7. Miljöfokus – hållbar tillväxt och teknikutveckling 
Arbetsgruppens ordförande Daniel Johansson 
Arbetsgruppens övr deltagare Christoffer Johansson, Linda Dynestad, John 

Hoffbrink, Åke Birgersson, Fredrik Lönngren 
 

 

Om insatsområdet (här kan ni skriva ett resonemang om insatsområdet i lite 

friare form än i målmatrisen). 

Det har visat sig svårt att få företagarna intresserade av arbetet med Miljöfokus. Med anled- 
ning av detta har vi i arbetet med ”Miljöfokus – hållbar tillväxt och teknikutveckling” 
främst inriktat oss mot hållbar utveckling. I begreppet hållbar utveckling ingår både det eko- 
logiska, det sociala och det ekonomiska perspektivet. Dessa perspektiv samspelar och är 
beroende av varandra, och måste vägas samman på ett balanserat sätt om vi ska nå en håll- 
bar utveckling. Ett av de övergripande målen i kommunfullmäktiges strategikarta för ut- 
veckling av Hultsfreds kommun är Lite bättre varje dag – Ett hållbart samhälle. Samtliga 
mål inom insatsområdet tar oss närmare ett hållbart samhälle, där kommunen har en viktig 
roll att spela som samhällsutvecklare. Det handlar inte bara om viljan att attrahera nya 
kommuninvånare, som ofta tillhör en både modern och miljömedveten generation. Det 
handlar även om det gemensamma ansvaret att bygga och utveckla det hållbara samhället. 
Genom ökad kunskap och medvetenhet blir det lättare att ställa relevanta krav på energief- 
fektivitet, klimatnytta och hållbarhet vid inköp och upphandlingar av produkter och tjänster. 
Den ökade efterfrågan styr i sin tur den tekniska utvecklingen åt ett för miljön och klimatet 
positivt och helt nödvändigt håll, där jordens naturresurser tas tillvara på bästa sätt. 



2 (5) 

 

 

 

Kontrollfrågor som målen och aktiviteterna ska gå igenom: 
Beskriver målet vad vi ska uppnå, ett resultat eller ”ett tillstånd” eller är det ett mål som bara uttrycker producerade enheter? 

o hög kvalitet på maten inte antal personal eller antal matsalar 
o hög trygghet i ett bostadsområde inte antal beväpnade poliser i bostadsområdet 

Är målet till nytta för invånare och brukare? 
Bidrar målet till gynnsam utveckling eller är det ett mål för att försvara verksamheten? 
Är det ett mål som kommunen kan direkt eller indirekt påverka? 
Är aktiviteten rimlig inom programmets fyra år både till kostnad och till tid? 
Är aktiviteten något kommunen kan genomföra självt eller via partners? 
Förstärker målen och aktiviteterna kommunens strävan mot sin vision? 
Strider målen och aktiviteten mot kommunens värdegrund? 

 

 

 

 Mål (som sätter fokus på resultat 

vi vill åstadkomma och där kom- 

munen kan påverka) 

Så här mäter vi 

måluppfyllelse 

(nyckeltal) 

Aktiviteter vi vill göra för 

att komma till målet 

Kommentarer 

7.1 Endast förnybar energi används av 
företag och kommunal verksamhet. 

 

NoOil* ska uppnås. 
*No Oil = Fossilbränslefri region. 
Målet är att bli fossilbränslefritt 2030 – arbetet med att 
åstadkomma det har samlats under namnet No Oil. No Oil 
ska bidra till en hållbar tillväxt i Kalmar län ,fler jobb och 
mer export, göra att Kalmar län år 2030 inte har några 
nettoutsläpp av fossil koldioxid samt effektivisera länets 
energianvändning. 

Finns tydlig strategi och 
handlingsplan och 
deltar kommunen i 
Färdplan 2020? 
Ja/Nej 

Ta fram en tydlig strategi och 
handlingsplan. 

 

Kommunen ska aktivt delta i 
Färdplan 2020*. 
* Ett av delmålen under NoOil är att alla 
samhällsbetalda person- och godstransporter i 
länet ska vara klimatneutrala år 2020. Region- 
förbundet tillsammans med kommuner och 
landsting ska därför ta fram en färdplan för hur 
målet ska nås - Färdplan 2020. Där ska: 
• alla fossila transporter identifieras 
• förslag på alternativ presenteras 
• och en tidsplan redovisas. 

Övriga förslag på åtgärder: 
Elbilar: Gratis 
provkörningstillfällen 
Laddstolpar till 
allmänheten 
Infokampanjer 
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7.2 I huvudsak lokalt producerad energi 
används i kommunen. 

Främjar gällande upp- 
handlingspolicy en 
hållbar utveckling? 
Ja/Nej 

Upphandla energi som möjlig- 
gör lokala alternativ - inom 
lagens gränser. 

 

 

Ta fram en ny upphandlingspo- 
licy för att främja hållbar upp- 
handling. 

Hur påverkar kommunen 
fjärrvärmeutbyggnad? 

7.3 Alla verksamheter är energieffektiva 
vad gäller energianvändning för 
uppvärmning, verksamhetsel och trans- 
porter. 

 

 

100 % av anmälningspliktiga och till- 
ståndspliktiga miljöfarliga verksamhet- 
er har erbjudits energirådgivning under 
programtiden. 

Har verksamhetsutö- 
varna erbjudits energi- 
rådgivning? 
Ja/Nej 

Information och tillsyn. 
Verksamhetsutövare kommer 
att erbjudas energirådgivning i 
samband med tillsynsbesök 
eller via utskick med informat- 
ion. 

Bilaga 1. Eslövs-modellen 

7.4 Kommunen går i framkant med att se 
till att deras verksamheter är energi- 
effektiva vad gäller energianvändning 
för uppvärmning, verksamhetsel och 
transporter. 

Har kommunens for- 
dons- och resepolicy 
uppdaterats? 
Ja/Nej 

Uppdatering av kommunens 
fordons- och resepolicy. 

Övrig möjlig åtgärd: Erbjuda 
Ecodrivingutbildning internt. 

7.5 Kommunens inköp och upphandlingar 
ska driva utvecklingen på ett hållbart 
sätt. 

Främjar gällande upp- 
handlingspolicy en 
hållbar upphandling? 
Ja/Nej 

Ta fram en ny upphandlingspo- 
licy för att främja hållbar upp- 
handling. 

 

7.6 Det är lätt att växa och bygga nytt på 
rätt sätt. 

Innehåller samtliga de- 
taljplaner och planpro- 
gram, som tagits sedan 

Genomför fysisk planering 
med framförhållning. 

Övrig möjlig åtgärd: 
Informera om energirådgiv- 
ning i samband med bygg- 
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  detta program trätt i 
kraft, en hållbarhetsana- 
lys? 
Ja/Nej 

Samtliga detaljplaner och plan- 
program ska innehålla en håll- 
barhetsanalys. 

lovshandläggning. 

7.7 Det ska vara lätt att etablera nya ener- 
gikällor och infrastruktur för dessa. 

Finns det redovisat i 
översiktsplanen hur 
man ska arbeta med 
infrastruktur som möj- 
liggör/underlättar för 
lokalt producerad 
energi? 
Ja/Nej 

När man aktualiserar över- 
siktsplanen ska infrastruktur 
för lokalt producerad energi 
redovisas. 

 

7.8 Samtliga kommunala beslut ska fattas 
så att hållbarhetsperspektiven i den 
kommunala verksamheten stärks. 

 

Samtliga kommunala tjänstemän och 
politiker har kunskap och nödvändiga 
förutsättningar för att kunna arbeta för 
en hållbar* utveckling. 

 

*Hållbarhet innefattar både ekonomiska, ekologiska och 

sociala perspektiv. 

Har man tagit fram po- 
licy och checklista för 
hållbara beslut och har 
beslutsfattare fått ade- 
kvat utbildning? 
Ja/Nej 

Policy och checklista för håll- 
bara beslut behöver upprättas. 

Adekvat utbildning krävs. 

Bilaga 2. Sundsvall har en 
checklista för hållbara beslut 
– Checklistan används som 
stöd för att fatta och följa upp 
beslut inom Sundsvalls 
kommunkoncern, för att pröva 
och motivera en aktivitet ur 
hållbarhetsperspektivet och 
för att reflektera över hållbar 
utveckling. 

 

 

Vid större projekt, systemför- 
ändringar och andra beslut av 
större vikt ska uppenbara för- 
stärkningar eller kränkningar 
av målen som aktiviteten le- 
der till redovisas. 
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7.9 Kommunen skall verka för att det ska 
finnas långsiktigt hållbara transporter 

Gällande denna punkt 
sker uppföljning av 
målen i område 3. 

Transporter är viktigt ur miljö- 
aspekt men även ur den sociala 
hållbarhetsaspekten, detta då 
det krävs möjligheter för pend- 
ling av arbetskraft till och från 
kommunen. 

Exempelvis kan kommunen 
se över möjligheten till 
samordnad varudistribution. 

 

 

(Se även område 3.) 

7.10 Alla verksamheter har de tillstånd och 
beslut som krävs. 

 

 

Kunskapsuppbyggnad hos 
verksamhetsutövare (VU). 

Bedrivs tillsyn enligt 
miljö- och byggnads- 
nämndens fastslagna 
tillsynsplan? 
Ja/Nej 

Regelbunden tillsyn med råd- 
givande inslag. 
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Kommunens värdegrund Kommunens vision 

 

Du syns och hörs i Hultsfred 
Handlingskraft: Initiativtagande, aktivt be- 
mötande, idéer blir verklighet. 
Nyskapande: Kreativt nytänkande över 
gränserna, dialog, samverkan och modernt 
förhållningssätt. 
Stolthet: Respekt och stolthet för den jag är. 
Alla är olika. Tillsammans är vi starka. Själv- 
känsla byggs inifrån. 
Jämställdhet och tolerans: Här respekterar 
vi varandra oavsett kön, ålder och etniskt 
ursprung. Vi strävar efter jämställdhet på alla 
plan. Tolerans för alla är en självklarhet. 

 

Våra barn växer upp i en trygg miljö där 
förskolor och skolor fungerar bra och där 
det finns gott om spännande fritidsaktivite- 
ter. 
Hultsfred är en kommun som erbjuder stora 
möjligheter för både små och stora företag. 
Det är tryggt att bli äldre i Hultsfreds kom- 
mun. 
Det är enkelt och det går snabbt att ta sig till 
och från kommunen. 
Spännande saker lockar besökare till vår 
kommun – året runt! 

 

 

 

Insatsområde 8 (skapa naturlig integration och etablering av 
nyanlända samt söka aktiv samverkan med civilsam- 
hälle, grannkommuner och regioner) är utifrån Hults- 
freds kommuns nyligen antagna program för asyl och 
integration. Insatsområdet är avstämt med den nya 
chefen för arbetsmarknads- och integrationsenheten. 
Denna chef är numer även ordförande för insats- 
området. 

Arbetsgruppens ordförande Robert Andersson 
Arbetsgruppens övr deltagare  

 

 

Om insatsområdet (här kan ni skriva ett resonemang om insatsområdet i lite 

friare form än i målmatrisen). 

 

Kommunen, liksom landet i stort, har ökat sin befolkning till stor del tack vare ett stort mi- 
grationsnetto. I detta faktum ligger en stor, ännu outnyttjad potential; de kommuner som 
lyckas få sina nya invånare att på ett snabbt och effektivt sätt delta i arbetskraftutbudet med 
samma frekvens som de inrikes födda kan se fram emot flera positiva effekter: ökade möj- 
ligheter för företagen till kompetensförsörjning, breddad skattebas, föryngring och revitali- 
sering av arbetskraften med mera. Redan i dag utgör en femtedel av alla personer i yrkes- 
verksam ålder av utrikes födda och andelen förväntas öka till en tredjedel år 2030. För att 
upprätthålla och öka arbetskraften i Sverige krävs det alltså en viss nivå av invandring, för 
att kompensera för det faktum att vi blir allt äldre. 
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Att integreringen av utrikes födda med fokus på egenförsörjning och arbete är ett av de 
största och viktigaste områdena att arbeta aktivt med för kommunen i den närmaste framti- 
den står alltså utom allt tvivel. I det längre perspektivet torde dock integrationsperspektivet, 
snarare än att separeras som ett eget insatsområde, vara något som genomsyrar alla områden 
av ett sådant principdokument som ett tillväxt-och näringslivsprogram. 
Aktiviteterna i insatsområdet är till stor del fokuserade på just arbete och egenförsörjning, 
då erfarenheten ger vid handen att detta är den snabbaste och mest effektiva vägen till integ- 
ration i samhället. 
Programmet innehåller ett mål som inte är till fullo realistiskt att få genomfört under pro- 
gramperioden, samtidigt som målbilden behöver vara högt satt - det kan knappast finnas 
någon annan målformulering än att utrikes födda ska samma möjligheter som inrikes födda, 
även om det må ta en stund att nå dit. 
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Kontrollfrågor som målen och aktiviteterna ska gå igenom: 
Beskriver målet vad vi ska uppnå, ett resultat eller ”ett tillstånd” eller är det ett mål som bara uttrycker producerade enheter? 

o hög kvalitet på maten inte antal personal eller antal matsalar 
o hög trygghet i ett bostadsområde inte antal beväpnade poliser i bostadsområdet 

Är målet till nytta för invånare och brukare? 
Bidrar målet till gynnsam utveckling eller är det ett mål för att försvara verksamheten? 
Är det ett mål som kommunen kan direkt eller indirekt påverka? 
Är aktiviteten rimlig inom programmets fyra år både till kostnad och till tid? 
Är aktiviteten något kommunen kan genomföra självt eller via partners? 
Förstärker målen och aktiviteterna kommunens strävan mot sin vision? 
Strider målen och aktiviteterna mot kommunens värdegrund? 

 

 

 

 Mål (som sätter fokus på resultat vi 

vill åstadkomma och där kommunen 

kan påverka) 

Så här mäter vi måluppfyllelse 

(nyckeltal) 

Aktiviteter vi vill göra för 

att komma till målet 

Kommentarer 

8.1 Ett integrerat samhälle där invandrare har 
lika lätt att komma in på arbetsmarknaden 
som övriga svenskar. 

- Arbetslöshets- och sysselsätt- 
ningsstatistik 

- Fler nystartade företag 
- Fokusgrupper/undersökningar 
- Ökat antal yrkesrelaterade ut- 

bildningar 

Ta fram kommuninformation 
på olika språk t.ex. kring 
kommunens samhällsservice, 
förskola och skola som en- 
kelt kan uppdateras och spri- 
das. 

Hemsida, information på info- 
tavlor, affischering, annonsering 
mm. 

8.1.1   Stödja idéburna 
organisationers arbete med 
integration. 

 

8.1.2   Skapa en integrationsenhet 
som samverkar om möjligt 
samlokaliseras med de andra 
myndigheterna som arbetar 
med nyanlända och övriga 
utsatta grupper. 

 



4 (7) 

 

 

 

8.1.3   Skapa mötesplatser där 
inrikes och utrikes födda kan 
interagera. 

Hultsfreds kommun kommer att 
delta i det ”mötesplats-projekt” 
som Vimmerby kommun initierat 
och som förväntas starta under 
2016. 

8.1.4   Utveckla en starta-eget 
funktion (egen eller i extern 
regi) där stöd i uppstarts- 
processen kan ges på flera 
språk. 
*Anknyter till insatsområde 
1. Fler företag och arbets- 
tillfällen. 

 

8.1.5   Driva samverkan i ett 
kunskapsnätverk med andra 
kommuner som har ett högt 
flyktingmottagande. 

Samverkan är initierad under 
2015. 

8.1.6   Undersök möjligheterna till 
att nyanlända som startar 
eget kan få redan etablerade 
företagare som mentorer – 
låna en svensk företagare. 

 

8.1.7   Fortsatt lobbying för statliga 
mekanismer som tar sikte på 
att få prova alternativa 
lösningar på integration som 
grundar sig i idén om att 
försöka stimulera egen för 
sörjning. 

Exempelvis extra stöd i form av 
skattelättnader för företagande, 
eller statligt riktat såddkapital likt 
mikrolån-tänkandet i Indien och 
Afrika. 
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8.1.8   Stöd kommunens möjlighet- 
er till att etablera ett teknik- 
centrum så kallat ”Hacker 
Spaces” där ingenjörer, ma- 
tematiker, programmerare, 
innovatörer kan mötas och 
utveckla idéer. 

Invandringen medför en innovat- 
ionskraft och förnyelsepotential 
som är svår att hitta bland en ho- 
mogen befolkning och detta skulle 
vara en mötesplats för integration 
inte minst för unga utrikes födda. 

8.1.9   Initiera och driva integrat- 
ions- och arbetsmarknads- 
projekt. 
*Anknyter till insatsområde 
1.  Fler företag och arbets- 
tillfällen. 

Bygger också på ett aktivt sökande 
av externa projektmedel. 

8.1.10   Utveckla och implementera 
ett handledning/mentor- 
koncept för arbetsgivare, 
föreningar och andra organi- 
sationer. 

Ska ge en större möjlighet för 
utsatta grupper att integreras i 
arbete och vara ett stöd för arbets- 
platser m fl. 

8.1.11   Stödja arbetet med att 
erbjuda yrkesinriktade ut- 
bildningar fokuserade på 
bristyrken i vår region. 
*Anknyter till insatsområde 
2.  Kompetens och utbild- 
ning. 

 

8.1.12   Aktivt uppsökande verksam- 
het hos kommunens företag 
för att inventera behov och 
matcha behov med kompe- 
tens. 

 



6 (7) 

 

 

 

   *Stödjer insatsområde 1. 
Fler företag och arbetstill- 
fällen. 

 

8.1.13   Inför möjligheten till yrkes- 
inriktad SFI-utbildning, till 
exempel vård-SFI, pedagog- 
SFI, industri-SFI mm. 
*Anknyter till insatsområde 
2.  Kompetens och utbild- 
ning. 

 

8.1.14   Inför snabbspår för exempel- 
vis akademiker i den egna 
organisationen och sprid 
sedan konceptet till närings- 
livet. 

Bygger på tidig kompetensinvente- 
ring och kartläggning. 

8.1.15   Kartlägg nyanländas kompe- 
tens och därigenom snabbare 
lotsning mot egen försörj- 
ning – genom aktiv samver- 
kan med andra myndigheter. 

Hultsfred deltar hösten 2015 i ett 
pilotprojekt där Arbetsförmedling- 
en kompetensinventerar 
asylsökande i ett tidigt skede. 

8.1.16   Undersök möjligheterna att 
införa ”Social hänsyn i of- 
fentlig upphandling”. 

(se Göteborgs pilotprojekt, 
http://socialhansyn.se/ ) 

8.1.17   Anonymisera ansökningsför- 
farandet till organisationens 
tjänster för att säkerställa att 
diskriminering inte före- 
kommer vid rekrytering. 

”Integrationscertifiering vid rekry- 
tering” skulle kunna vara ett ar- 
betskoncept som i en fortsättning 
kan vara hjälpsamt för näringsli- 
vets kompetensförsörjning. 

http://socialhansyn.se/
http://socialhansyn.se/
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8.1.18   Inrätta en mångfaldsplan för 
byggande av bostäder i syfte 
att motverka segregation. 

Byggnation med integrationsa- 
spekten i minnet – bygg bort seg- 
regationen! 

 


