
Peter Adolfsson – ny kultur- och fritidschef

Peter tillträder sin nya tjänst under våren i samband med att 
nuvarande chefen Christina Brandt går i pension. Peter kom-
mer närmast från ett jobb som kultur- och fritidschef i Nybro 
kommun. 
Peter har lång och bred erfarenhet av utvecklingsfrågor och av 
att driva projekt.

Vad ser du mest fram emot med 
att börja jobba i Hultsfreds kommun?
Att få arbeta med kultur- och fritidsfrågorna i kommunen. 
Utveckling och näringsliv vill jag gärna vara engagerad i och 
skapa samordning med kulturen och föreningslivet. Jag trivs 
med att arbeta i en mindre kommun då jag som tjänsteman 
kan få arbeta närmare människor och med helhetsfrågor.

Vad vet du om Hultsfred?
Hultsfred är ett starkt varumärke främst tack vare Hultsfreds-
festivalen och Dackarna Speedway. Som född och uppvuxen i 
grannkommunen Högsby känner jag ganska väl till kommunen 
Hultsfred och dess natur. Har även en god kännedom om 
näringslivet över tid i kommunen.

Vilka kulturupplevelser värdesätter du mest?
Musiken är väl det jag värdesätter mest. Går gärna på konsert. 
Är ”allätare”, gillar allt från Pugh till Queen men lyssnar gärna 
på ballader, klassisk musik och försöker lära mig att lyssna på 
opera. Jag gillar också att resa, intresserad av Romarriket och 
besöker även gärna medeltida kyrkor.

Ägnar du dig åt friskvård/träning och i så fall vad?
Försöker göra ett ”gympass” varje vecka och promenader. Har 
ägnat mig en del racketsporter på motionsnivå.

Vilka är de viktigaste egenskaperna man måste ha i ditt jobb?
Att vara lyhörd. Jag har en bred erfarenhet som ledare, från nä-
ringsliv och föreningsliv inom såväl kulturen som idrotten. Min 
tidigare bakgrund som folkparkschef i tio år kan också vara till 
nytta i utvecklingen av de verksamheter jag får ansvar för.

Vad är du mest stolt över?
Mina två pojkar, 27 respektive 23 år. Jag är också glad över de 
”rätt” jag har haft i mina utvecklande idéer och i mitt tidigare 
arbete. Stolt över att jag har ett så stort socialt nätverk och så 
många goda vänner, såväl privat som i min profession.

Vad gör dig glad i ditt arbete?
Min fåfänga säger att jag blir glad av att lyckas och att det är 
viktigt. Mest glad är jag då min omgivning känner sig glad och 
nöjd.

Hur utvecklas du i jobbet?
Genom mina arbetskamrater, genom att förändra och påverka.

Vad skulle du vilja säga till dina medarbetare?
Att de är verksamhetens viktigaste resurs. Att alla i kommunen 
arbetar för en ”kundnytta”. Jag vill att de ska komma till mig 
med ”alla” frågor och idéer så att vi tillsammans kan utveckla 
och utvecklas.

Hur ser du på framtiden?
Jag är positiv till framtiden utan att vara naiv. För mig är det vik-
tigt att skapa god kvalité i mitt arbete för att nå kvalité på min 
fritid och vice versa. Jag ser mitt nya jobb under en period på 
7-8 år då jag kan utveckla och påverka positivt för Hultsfred. Jag 
kommer att pendla en del från Kalmar men söker ett rum eller 
liten lägenhet för några nätter varje vecka vilket gör att jag kan 
delta i aktiviteter och arbeta även kvällstid. Se det gärna som en 
annons - ”Bostad sökes”.
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Peter Adolfsson

Ålder: 56 år

Civilstånd: Gift med Catrin, ar-
betar som vårdlärare i Kalmar. 
2” utflugna” pojkar, Tobias 27 
år och Mattias 23 år.

Karriär: Butikschef, säljare, folk-
parkschef, stadsutvecklare och 
senast kultur- och fritidschef i 
Nybro. Även arbetat som kon-
sult och egen företagare.

Fritidsintressen: Resor, böcker, 
föreningsliv. Gillar all sport, 
trav och speedway.

Goda egenskaper: Social 
kompetens, kreativ och ganska 
allmänbildad.

Dåliga egenskaper: Oteknisk 
och lite otålig. Gillar inte att 
laga mat.

Mat jag gillar: Skaldjur och en 
god köttbit.

Dricker: Vatten, öl, svag för ett 
glas single malt whisky.

Lyssnar på: Radio P4 och mu-
sik jag laddat ner i telefonen. 
Lyssnar gärna på äldste sonens 
band och skivor- Lets say we 
did.

Tittar på: Sportprogram, trav-
program och gillar serier som 
Sopranos, Downtown Abbey 
och Fawlty Towers.

Senast lästa bok: Världens 
Vinter av Ken Follett 

Drömresemål: Nya Zeeland 
och Kina (i Kina har jag varit på 
arbetets vägnar men vill gärna 
besöka som turist).



Lär andra att se människan bakom sjukdomen

Majlis Svensson har arbetat hos Hultsfreds kommun sedan 
1998. 2006 började hon arbeta på Hemgården i Målilla. Hem-
gården är ett boende för personer med demenssjukdom.

-Mitt arbete är väldigt omväxlande och ger så mycket tillbaka. 
För fem år sedan började jag jobba i ett projekt tillsammans 
med demenssköterskan. Vi fick i uppdrag att utveckla demens-
vården. Bland annat genom att iordningsställa sinnesträdgårdar 
på Lundagården i Mörlunda och Hemgården, berättar Majlis.

Vad är en sinnesträdgård?
Syftet med en sinnesträdgård är att den ska stimulera våra sin-
nen - lukt, smak, känsel, syn och hörsel. Där ska finnas sling-
rande gångar, porlande vatten, doftande blommor, frukter, bär 
och uteplatser där man bara kan få sitta och njuta. En trädgård 
som skapar trygghet och väcker minnen.

Vad gör du idag?
-I dag ingår jag i ett förbättringsteam -  KASAM, känsla av sam-
manhang. KASAM står för hanterbarhet, begriplighet och me-
ningsfullhet. Det är en känsla som vi jobbar med att få våra 

brukare, trots sin sjukdom, att känna. 
Det är en känsla som vi jobbar med att få våra brukare, trots sin 
sjukdom, att känna. 

-I KASAM-gruppen har jag även varit med i uppdraget att utveck-
la värdegrundsarbetet och ta fram en gemensam värdegrund 
inom förvaltningen, fortsätter Majlis.

Vad är Demens-ABC?
För ett par år sedan fick Majlis möjligheten att starta ett de-
mensnätverk. Nätverket har tjugotre drivande undersköterskor 
som träffas några gånger varje år för att reflektera och utbyta 
erfarenheter. Alla verkar för att vara goda inspiratörer på sina 
arbetsplatser. 

-Under 2012 fick vi i demensnätverket tillsammans med de-
menssköterskan uppdraget att handleda och utbilda cirka 450 
personer (däribland alla mina arbetskamrater) inom socialför-
valtningen i Demens-ABC, berättar Majlis.

Demens-ABC är en webbaserad utbildning som utgår från de na-
tionella riktlinjerna inom vård och omsorg vid demens. Svenskt 
Demenscentrum har en tävling där landets kommuner tävlar om 
antalet genomförda utbildningar i förhållande till kommunstor-
lek. I denna tävling är Hultsfreds placering för närvarande plats 
21 av landets 290 kommuner och på första plats i Kalmar län.

-Jag tycker det har varit en bra basutbildning och hoppas att vi 
får möjlighet att genomföra fler webb-utbildningar i framtiden. 
Jag har tidigare gått kortare utbildningar inom demens, men det 
var länge sedan och utbildning är färskvara. Tanken med utbild-
ningen är att vi ska tänka och arbeta personcentrerat, det vill 
säga se människan bakom sjukdomen. Utbildningen handlar i 
stort om bemötande och förhållningssätt. Pluseffekten är dess-
utom att vi har fått mer datavana, avslutar Majlis

Några ord om Majlis

Majlis brinner för demensvården

Hon har en stor del i att vi har en så bra demensvård 
i Hultsfreds kommun

Majlis brinner för ämnesområdet och har uträttat ett 
enastående arbete i det tysta
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Personalklubben finns på Facebook!
Där kan du läsa om vilka aktiviteter som är på gång, se bilder från tidigare aktiviteter 
och framförallt tycka till om vilka aktiviteter du vill att klubben ska arrangera.
Gå in och gilla sidan - www.facebook.com/personalklubben.

Utöver Personalklubben kan du även gilla 
• Campus Hultsfred
• Gymnasium Rock City
• Hagadal
• Hultsfreds bibliotek
• Hultsfreds gymnasium
• Rock City AB

Kommande aktiviteter med personalklubben.

26 mars  Årsmöte, efter mötet bjuder vi på bio.
9 april  Tittar vi på Emmas Janssons foton och diskuterar 
   komposition och inställningar av kameran.
13 april  Bussresa till trädgårdsmässan i Älvsjö.
7 maj  Vårruset i Växjö.
18-19 maj  En weekend i Stockholm
1 juni  Båtresa med M/S Solkust.
21 september  GP-Speedway. Friends arena i Stockholm
5 oktober Barnmusical med Musse och Mimmi

Ta en tur på dressin i sommar! Personalklubben ger dig som anställd 20 procent 
rabatt på priset.

Medarbetarenkäten- vad ska hända nu?
Under oktober förra året besvarade vi en medarbetarenkät. Enkäten hade flera syften. 
Varje chef ska använda den för att förbättra arbetsmiljön på sin arbetsplats. Olika ar-
betsplatser ska kunna jämföras på olika sätt. Inte minst är enkäten viktig för arbetet 
med kommunens värdegrund.
 
Varje chef har nu fått i uppdrag att ta upp enkätens resultat med er på arbetsplatsen. 
Detta kan göras på flera sätt. Ett sätt är att ta upp det i samband med de skyddsronder 
som ska göras under tiden januari till mars inom ramen för det systematiska arbets-
miljöarbetet (SAM).
 
Enkäten kommer fortsättningsvis att vara årlig. Det innebär att vi kommer att besvara 
samma enkät i höst igen. Detta beror bland annat på att enkäten finns med som under-
lag till nyckeltalen under perspektivet attraktiv arbetsgivare i styrkortet

Åk mer tåg och buss
I Hultsfreds kommun vill vi att man i första hand ska använda tåg eller kollektivtrafik 
vid resor i tjänsten. Det spelar en stor roll hur man reser.
Kollektivt resande ger tre stora fördelar.

Sparar både tid och pengar.
Genom att minska kostnaderna för ex. bränsle och parkering. Man slipper även slösa 
viktig arbetstid om man reser i tjänsten genom att man tex kan utnyttja restiden till att 
jobba.

Skona miljön
En resa ensam med bil genererar minst tre gånger så stora koldioxidutsläpp som en 
kollektivtrafikresa. Att vi som arbetsgivare prioriterar kollektivtrafik och tar vårt miljö- 
och samhällsansvar är ett budskap som sannolikt även når invånarna.

Bry dig om de anställdas hälsa
Arbetsresorna kan även vara en bra form av motion. Redan en halv timmes rask prome-
nad eller cykling om dagen är bra för hälsan. Den som använder kollektiva färdmedel 
går nästan 2 000 fler steg per dag än en bilist. Det är redan en femtedel av vad som 
rekommenderas som daglig nyttomotion.

Lätta att hitta 
på hultsfred.se
Många vägar in, tydliga menyer, effektivt 
sök och responsiv.

Nu är den släppt - vår nya webbplats. Ar-
betet är ständigt pågående, där vi hela 
tiden strävar efter att förbättra vår webb-
plats. På webbplatsen är bland annat 
sökfunktionen förbättrad. Webbplatsen 
är responsiv, det vill säga att innehållet 
anpassas efter besökarens skärm. Oav-
sett om du har en smart telefon, läsplatta 
eller dator. Saknar du någon information 
eller har du andra synpunkter på vår nya 
hemsida?
Både ris och ros är välkommet.

Har du en synpunkt? Lämna den direkt 
på sidan genom att klicka på namnet 
som står som sidanasvarig längst ner i 
inlägget.Eller kontakta Thorbjörn Svahn 

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

Muta- 
nya riktlinjer
Kommunen har tagit fram nya riktlinjer i 
form av ett dokument om mutor, repre-
sentation och gåvor. Riktlinjerna är en 
sammanfattning av lagstiftningen kring 
mutor och innehåller flera exempel för 
att förtydliga vad lagen säger. Riktlinjerna 
innehåller även vad som gäller vid intern 
och extern representation. För att samla 
ihop flera dokument har man även vävt 
in de redan existerande reglerna om olika 
former av gåvor. Riktlinjerna i sin helhet 
finns på kommunens webbplats.

Våra värdeord
• Handlingskraft

• Nyskapande

• Attraktionskraft

• Upplevelse och rekreation

• Stolthet

• Jämställdhet och tolerans
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”Jag är en gammal man och har upplevt många stora 
svårigheter. De flesta av dem inträffade aldrig.” 
Så sa Mark Twain en gång  för längesedan. 

Ofta tänker jag på hur rätt han faktiskt hade. Jag har förmånen 
att få leda en grupp skolledare som aktivt har arbetat bort den 
känslan. En orädd och modig skolledargrupp som vågar se runt 
hörnet och välja vägar för våra kunders bästa, även om vägarna 
ibland inte är bekväma. Någon gång ibland händer det i allafall. 
Att vi målar upp dem - svårigheterna som kanske skulle kunna 
inträffa, problemen som aldrig dök upp och rädslorna som 
nästan alltid sitter i våra egna huvuden.

I övrigt upplever jag ganska ofta att just rädslan för att lämna 
det trygga håller människors inneboende kraft tillbaka. Vi har 
en hög förändringstakt och det är ett krav. Våra styrdokument 
och farten samhället snurrar i kräver det av oss. Om föräldrar 
känner igen sin egen skoltid i våra verksamheter har vi miss-
lyckats. Så radikalt har uppdraget förändrats de senaste åren.

Efter många år som chef blir jag inte längre förvånad över 
frågor om det nya. De inleds inte sällan med orden ”men om”. 
Men om samverkan inte kommer att funka med kollegorna 
på min nya arbetsplats…?  Men om vi inte kan göra det i våra 
nya lokaler…? Men om eleverna inte kommer att gilla mitt nya 
arbetssätt…?  Men om…?

Det är spännande att Mark Twain så väl lyckades ringa in en 
kärnfråga. För vet ni vad som så gott som alltid händer sen? 
När vi väl genomfört förändringen. Då händer det. Det som 
stärker och det som ytterligare driver utvecklingen framåt och 
får oss att våga ta nästa steg även nästa gång. De som varit 
med i förändringen säger: Tänk så bra det blev. Varför var vi så 
rädda? Varför motarbetade vi det här? Det här borde vi gjort för 
längesedan. I alla genomtänkta förbättringsarbeten händer pre-
cis detta. Jag har faktiskt inte ett enda undantag att berätta om.

Jag respekterar människans natur. Det nya är vanligtvis otäckt 

eller som Härdevik brukar uttrycka det: Om man vaknar varje 
dag och vill förändra något är man ovanlig och borde troligen 
medicinera. 

Samtidigt kan jag inte låta bli att undra hur vi bättre kunde 
använda all den energi vi lägger på att måla upp scenarion som 
med stor sannolikhet aldrig kommer att inträffa.

Som ni säkert förstår är mitt medicinskåp välfyllt, eller borde 
vara. Precis som mina skolledares. Så min övertygelse är att vi 
nästan alltid har ett val när vi ställs inför en förändring.
Vad väljer du?

Cynthia Strömberg
Barn- och utbildningschef
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Carola Roser 
carola.roser@hultsfred.se
0495-24 05 09

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

Anna Ahlgren
anna.ahlgren@hultsfred.se
0495-24 13 23

Tipsa om nyheter till personalbladets redaktion!        personalbladet@hultsfred.se
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Vill du gå på Dackarnas hemmamatcher?
Erbjudandet gäller dig som är anställd av Hultsfreds kommun vid löneutbetalningen i februari 2013. Gäller inte dig som är arvode-
anställd.

Du kan delta i utlottningen av biljetter till Dackarnas hemmamatcher. Biljetten ger dig entré och läktarplats vid valfri hemmamatch 
och lottas ut två och två. Om du vinner kan du alltså bjuda med någon. Matchdatum hittar du på www.dackarna.nu Eventuellt slut-
spel och junior-em semifinal ingår inte i utlottningen.

Så här deltar du i utlottningen
Du skriver namn, adress, arbetsplats och personnummer (tio siffror) på papper, i ett fax eller i ett e-postmeddelande. Uppgifterna 
kan inte lämnas per telefon. Skicka uppgifterna till Ann-Marie Blixt, Personalklubben, Box 500, 577 26 Hultsfred, fax 24 09 02 eller 
ann-marie.blixt@hultsfred.se Vi måste ha din intresseanmälan senast 2 april.

När kan du hämta din vinst?
Biljetterna kan hämtas tidigast 22 april. De finns i kommunhusets reception.

foto:Roger Hultgren - Hulk foto


