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Tillväxt- och näringslivsprogrammet 2020 - 2023 är en mycket viktig del i kommunens 
övergripande mål och policy. Det är strategin och målet för hur vår kommun ska utvecklas de 
närmaste åren inom sju prioriterade områden. Syftet är att ha en strategi som är nedbruten i mål 
och aktiviteter, så att kommunen ska ha ett gemensamt rättesnöre att arbeta efter. Programmets 
mål är även mätbara, så att vi varje år ska kunna följa upp hur vi ligger till mot de olika målen. 
 
Programmet bygger på en grundfilosofi där tillväxt/näringslivsutveckling skall ge en stabil 
ekonomi som möjliggör satsningar på vård, omsorg, utbildning och andra verksamheter som skall 
garantera kommuninvånarna en god kommunal service i en trygg och säker kommun. 
Hög livskvalitet med goda utvecklingsmöjligheter är viktigt för oss alla, inte minst för våra barn 
och ungdomar.  
 
Grundfilosofin leder till en satsning på ett antal prioriterade mål- och åtgärdsområden; bl. a. 
företags- och näringslivsutveckling, infrastruktur, attraktiva boenden, kompetens och utbildning 
samt kultur, upplevelser, turism, handel och landsbygdsservice och ett ökat fokus på integration. 
 
Vi hoppas också kunna förverkliga fler nya attraktiva boenden inom kommunen. Vi hoppas att 
de nya och kommande detaljplanerna för Herrstorpet och Hultsfredsbyn ska möjliggöra nybygg-
nation och skapa positiva flyttkedjor. 
 
Vi arbetar för att skapa nya möjligheter på Kvarteret Batteriet (f.d. Vartaområdet). Vi öppnar upp 
för utvecklingsmöjligheter på totalt 94 000 kvadratmeter på ett centralt och attraktivt område väl 
positionerat i närheten av riksväg 23/34. Körtidsanalyser visar att fastigheten ligger bra till ur ett 
logistiskt perspektiv. Körtidsanalyser från ESRI och prognosberäkningar av befolkningstillväxten 
från SSCB visar att fastigheten idag skulle nå närmare 6,5 miljoner slutkunder inom en körtid 
med lastbil på 4 timmar. Vid 2030 beräknas befolkningen i samma område uppgå till närmare 7,1 
miljoner, vilket indikerar en procentuell tillväxt på 10%. 
  
Hultsfreds kommun storsatsar och inviger 2020 ett nytt bibliotek / mötesplats, där fem olika 
verksamheter ska husera. Hultsfreds kommun satsar 100 miljoner kronor på en ny förskola och 
kommer de kommande åren att genomföra satsningen Hultsfred kommun Makeover i samtliga 
kommunorter. Det är bl.a. genom ovanstående samt att attrahera och utveckla unga människor 
som vår kommun skall möta framtiden! 
 
Vi är utomordentligt nöjda med den process som varit under arbetet med programmet. Särskilt 
glädjande ser vi kombinationen av det engagemang som visas från företrädare för kommunens 
näringsliv och den vilja till att medverka i utvecklingsarbetet som genomsyrar kommunens 
politiker och tjänstemän. Stort tack till alla medverkande som gjort tillväxt- och näringslivs-
programmet till en stark plattform för det fortsatta utvecklingsarbetet! 
 
Hultsfred 2019-11-04 
 
 
 
Lars Rosander                     Lars Gjörloff 
Kommunalråd                     Utvecklingschef 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                            

  

Tillväxt- och näringslivsprogrammet 2020 - 2023 

Vision och värdegrund som programmet ska utgå ifrån 
 

Kommunens värdegrund  Kommunens vision  

 

Du syns och hörs i Hultsfred  
Handlingskraft: Initiativtagande, aktivt  

bemötande, 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 ur-

sprung. 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 fritids-aktivite-

ter.  

Hultsfred är en kommun som erbjuder stora 

möjligheter för både små och stora företag.  

Det är tryggt att bli äldre i Hultsfreds  

kommun.  

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 övriga       

deltagare 

Carl-Anton Johansson, Sören Stenbäck, Leif  

Alexandersson, Lena Hasting, Lars Olofsson, Lars-

Åke Skoog, Jesper Madsén, Anders Kindström, Pär 

Kågefors (adj.) och Michael Leijonhud. 

 

Hultsfreds Kommun styr sitt näringslivsarbete enligt prioriteringspyramiden.  

 

Pyramidens prioriteringsordning är nerifrån och upp och ska svara mot Tillväxt- och 

näringslivsprogrammets sju 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. 

 

Är det nu dags att förändra pyramiden under denna programperioden? 

Ska till exempel utbildning/arbetsliv och kompetensförsörjning få en betydligt högre 

prioritet?  

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. 

Många spännande initiativ kommer att ske under den kommande programperioden och det 

mesta som görs påverkar näringslivet och vår grupps arbete med ”Fler arbetstillfällen och 



 

 

företag” och den samverkar med flera andra grupper i detta programmet. Det ska kännas 

som ett bra och lätt alternativ att etablera eller starta ett företag i vår kommun 

 

Här kan nämnas satsningen på kvarteret ”Batteriet” = före detta Vartaområdet. Kan det bli 

ett område för e-handel och tredjepartslogistik? 

• En logistisk knutpunkt med 6,5 miljoner slutkunder inom fyra timmar 

• 94 000 kvadratmeter möjligheter 

• Ett väl utvecklat servicesystem inom logistik finns i Hultsfred 

• Strategiskt belägen fastighet bredvid riksväg 23/34 

• Bra kombination av tillgänglig, men lågutbildad arbetskraft i Hultsfred 

• Tänk inte ”bara” e-handel – börja smalt - agera vid behov bredare mot flera 

branscher 

• Knyt ihop kvarteret Batteriet med Handelsplats Oskar 

 

Borgkrona AB satsar på att skapa ett 40.000 kvadratmeter stort handelsområde, granne 

med Willys vid Oskarsgatan och är dessutom granne med kvarteret Batteriet. Kan den 

satsningen skapa nya jobb i Hultsfred? 

 

Kompetensförsörjningen uppfattas vara den stora utmaningen, både inom offentlig och  

privat sektor. Framtagande av en strategi för regional samverkan mellan alla berörda parter 

kring rekrytering /tandemrekrytering, profilering och proaktiv kompetensefterfrågan känns 

nödvändig. 

Målet borde vara att underlätta för regionens företag och offentliga organisationer att  

rekrytera nyckelpersoner, genom att kunna hjälpa till att hitta jobb till båda vid en flytt till 

regionen. Det kan också handla om att behålla kompetens eller till exempel undvika att en 

familj flyttar från regionen. 

 

Hultsfreds kommun satsar på nya bostadsområden och tomter vid Herrstorpet och 

Hultsfredsbyn. Detta kan skapa inflyttning och skulle kunna vara en hjälp för kompetens-

försörjningen. Tomter med Sjöglitter är en spännande ingrediens i marknadsföringen av 

Hultsfred som bostadsort. 

 

Det behövs fler nya och attraktiva lägenheter i Hultsfred. De senast byggda lägenheterna 

vid Sjövägen och Stora Torget och varit mycket positiva för flyttkedjan. 

Hultsfred kommun Makeover hjälper till att skapa en vackrare och mer attraktiv kommun. 

 

Det råder viss brist på nya verksamhetslokaler  Kan så kallade ”BRF FÖRETAG” – det 

vill säga nya lokaler för mindre företag på cirka 150 kvm vara av intresse i Hultsfred och 

skapa flyttkedjor inom och till kommunen, även för företag? Kan det möjliggöra att 

billigare, äldre lokaler tillgängliggörs för nystartade företag? 

 

Hur kan vårt Additiva teknikcenter samverka med företagen i kommunen och skapa nya 

jobb? 

 

Nya Biblioteket – kommunens nya mötesplats! Kan det bli en plats för så kallad 

coworking, det vill säga flexibla kontorsplatser? 

Kan nya biblioteket bli en spontan mötesplats där företagen möts? Där företagen träffar 

varandra, kommunen/skolan/Arbetsförmedlingen etc.? After work/after school? En 

oberoende arena för spontanmöten mellan företagen och kommande arbetstagare. Här 

finns inget facit utan fantasi och kreativitet kan skapa möjligheter! 

Kan till exempel bankerna och även företagen bli en innehållsleverantör i biblioteket? 



 

 

Prioriteringspyramiden i kommunens näringslivsarbete: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 bostadsom-

rådet 

• 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 mäts måluppfyllelse 
(nyckeltal) 

Aktiviteter för att nå 
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 tydliggör 

sina tillgångar för  

potentiella etableringar 

och inflyttning av  

kompetens. 

Antal gillare på Facebook. 

Antal besökare på kommunens 

objektvisionssida. 

Antal externa hyresvärdar på 

kommunens objektvisionssida. 

Antal besökare på olika egna 

berörda websidor. 

Antal marknadsföringsaktiviteter 

för denna punkt 1.1 

 

Utveckling av kommunens 

hemsida och tillika utveckling av 

kommunens Facebooksida. 

Ta fram websidor för aktiv 

försäljning av Herrstorpet och 

Hultsfredsbyn. 

Köra ett ”borally” för 

Herrstorpet? En lördag på plats 

med husföretag, banker, 

kommun, mäklare, ABHB?  

Kompletterat med musik, hopp-

borg & förtäring etc. Möjlighet att 

visa var tomter och vägar med 

mera ska placeras. 

Göra en egen marknadsförings-

aktivitet av Herrstorpet till         

företagen. Det skulle kunna locka    

inpendlare att flytta till Hultsfred. 

Detaljplan för Herrstorpet: samråd 

hösten 2019 och antagen           

sommaren 2020? 

Ta fram websida för marknads- 

föring av ledig industrimark på 

Kvarteret Batteriet (före detta 

”Vartaområdet”). 

Köra ett ”lokalrally/markrally” för 

Batteriet? En eftermiddag på plats 

med byggare, banker, kommun, 

mäklare, förtäring etc. 

Samverka med Borgkrona AB. 

Hultsfreds kommuns Facebooksida 

utvecklas och har nu 4450 ”gillare”. 

HKIAB marknadsför sina lokaler på 

Objektvision via ett nytt kommunavtal. 

Det har gett nya kontakter och mer 

affärer. 

Målet är att fler lokala hyresvärdar ska 

komma in här. 

Websidor för tomtkö inför försäljning 

av Herrstorpet och Hultsfredsbyn är 

lanserade under 2019 och försäljning 

av tomter i Hultsfredsbyn pågår.  

Framtagande av websida för 

marknadsföring av ledig industrimark 

på Kvarteret Batteriet (före 

detta”Vartaområdet”) pågår och ska 

lanseras under hösten 2019. 

Noterbart är att det tyvärr råder brist på 

bra lediga lokaler i Hultsfred, vilket är 

hämmande. 

Mer jobb krävs med www.hultsfred.se 

och företagsdelen. 

 

http://www.hultsfred.se/


 

 

Detaljplan för ”Batteriet”: samråd 

hösten 2019 och antagen juni 

2020? 

Utveckla HKIAB:s plats på      

Objektvision, så att fler lokala  

aktörer kan synas där. 

https://objektvision.se 

1.1.1   Undersök och planera vilka 

strategiska lägen kommunen kan 

behöva förvärva mark för 

etablering, till exempel längs med 

riksväg, rondeller och i  

redan sammanhängande industri-

områden. 

Pågår hela tiden. Kvarteret Batteriet 

med 94 000 kvm är nu i kommunal 

ägo. Saneringen pågår och förväntas 

vara klar 2020-04-01. 

Södraområdet blir tillgängligt efter 

sanering ca 2021/2022. 

Här skapas 132 000 kvm ny 

industrimark. 

Borgkrona AB skapar nytt 

handelsområde på strategisk plats nära 

Willys och RV 34. 

Första etableringen i området vid 

Målillarondellen pågår. 

1.1.2  Antal aktiviteter. Marknadsför planlagd 

industrimark, byggklara tomter 

samt eventuellt företagshotell på 

skyltar vid riksvägar. 

 

Görs bland annat på våra skyltar vid 

RV34. 

Kvarteret Batteriet samt Herrstorpet 

kommer att marknadsföras med början 

2019.  

Fler digitalskyltar vore önskvärda. 

Objektvision – nytt kommunavtal är 

klart där även markexponering är 

möjlig. 

https://objektvision.se/


 

 

1.1.3   Ta fram marknadsföringsmaterial 

där bland annat tillverknings-    

industri och logistikcentra  

definieras som delar av våra  

styrkor och traditioner. 

Ta också fram marknadsförings-

material om ny industrimark  

etc. 

Pågår för Kvarteret Batteriet i 

samverkan med Place Promotion AB. 

Samverkan kan också göras med 

Borgkrona AB för deras planerade 

handelsområde, vilket gränsar till före 

detta Vartaområdet. 

 
 

1.1.4  Antal aktiviteter. Undersöka intresse för ”Radhus 

för Företag”. Skapa nya fräscha  

företagslokaler, som dels kan 

locka till nyetablering men även 

skapa positiva flyttkedjor för     

företag. 

Förstudie uppstartad. 

Första aktiviteten under 2019/2020 är 

att ta fram ett bra informations- och 

presentationsmaterial och genomföra 

ett publikt informationsmöte i syfte att 

kolla marknaden och ta emot 

intresseanmälningar. 

Görs i samverkan med ett ”lokalrally/ 

markrally” för Batteriet? 

1.2 Öka intresset för att flytta  

företag (och familj) till, 

eller starta företag i 

Hultsfreds kommun. 

 Sälja och paketera Hultsfreds 

kommun. 

Sälja ”ett bättre liv” via ett bra  

paketerbjudande. 

Marknadsför ”NÄRHET”. 

NÄRHET till sjö, jobb, skola, 

skog & mark, golfbana, ALV,  

fiskevatten etc. 

Samordna med Turism &  

Information och temat ”Du syns 

och hörs i Hultsfred. 

Avvaktar med detta arbetet till att det 

är möjligt att påbörja försäljning av 

”Kvarteret Batteriet” och Herrstorpet. 

Det måste finnas något intressant och 

lockande att erbjuda. 

1.2.1  Antal kurser per år. Starta eget. Starta egetkurser genomförs löpande i 

samverkan med Vimmerby och 

Västerviks kommuner. Bra starta eget- 

utbildningar finns även kostnadsfritt på 

olika websidor. 

Se bl.a. verksamt.se 

 

http://www.verksamt.se/


 

 

1.2.2   Aktiv försäljning genom att     

personligt kontakta ”100” företag 

och erbjuda ett professionellt    

paketerat erbjudande. 

Ta fram erbjudande som även    

attraherar hela familjen och hela 

livet. 

Ännu ej påbörjat. 

1.2.3   Omvärldsbevaka/missnöjesbevaka 

företag i andra kommuner. 

Ännu ej påbörjat, men bör startas i 

syfte att bygga upp kanaler och 

nätverk. 

1.2.4   Visa goda exempel och varför 

dessa har startat här eller flyttat 

hit: Räven & Osten, Plannja, 

Hotell Palace 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. 

Ännu ej påbörjat. 

1.2.5   Jämförelsefakta – Plannja i 

Järnforsen: 1 jobb ger + 0,22 i 

kringtjänster hos andra företag. 

Intressant och viktig fakta. 

1.2.6  Antal aktiviteter. Marknadsföra Varta- och Södra-

områdena på nytt sätt: ”Garanterat 

ren industrimark erbjuds”. 

Pågår för Kvarteret Batteriet i 

samverkan med Place Promotion AB. 

 

1.2.7  Antal projekt per år där 

företagare från Hultsfreds 

kommun ingår. 

Optimera/utveckla inkubator-

verksamhet. 

Hultsfreds kommun är nu fullvärdig 

medlem i Atrinova. Olika 

samverkansprojekt genomförs löpande 

med Atrinova. 

1.2.8  Antal UF-företag. Satsa på utveckling av UF-företag 

och stötta dessa. 

Satsning sker på UF-verksamheten. 

UF har marknadsförts på flera 

program. 2018/2019 finns 34 UF-

elever. 3 UF-företag kommer att 

uppmärksammas på företagargalan. 



 

 

1.3 Etablering av nya           

e-handelsföretag i Hults-

freds kommun.  

Antal fysiska kundmöten. 

Antal sålda tomter. 

E-handel. Goda möjligheter borde 

finnas för etablering i Hultsfreds 

kommun. 

God logistik via till exempel 

Schenker och DSV. Det finns 

även möjlighet till tågtransport av 

gods. 

Lokaler som används för detta  

ändamål är till exempel Silver- 

dalens Pappersbruk. 

Baserat på Hultsfreds geografiska 

position tror vi att logistik-    

branschen är en möjlig målgrupp 

för exploatering för aktörer som 

behöver utveckla sitt svenska  

logistiska system där Hultsfred 

/Småland behövs som viktig     

pusselbit 

1. Företag som utvecklar sin 

säljkanal e-handel (ca 100 

st.) 

2. TPL-företag 

3. Fastighetsägare inom     

logistikfastigheter 

 

Pågår för Kvarteret Batteriet under 

2019 i samverkan med Place 

Promotion AB. 

Tyvärr har olika alternativ med 

befintliga lokaler i större skala inte 

visat sig vara möjliga. 

 

1.3.1   Sälja in Hultsfreds kommun som 

en väldigt bra plats för att driva e-

handelsföretag. 

Se ovan. 

1.3.2   Skapa showroom i Hultsfred för 

e-handel. 

Undersöks inom ramen för arbetet med 

Kvarteret Batteriet 

1.4 Förbättrad kompetens-

försörjning i syfte att   

underlätta framtida       

rekrytering för företagare 

i Hultsfreds kommun. 

 Fortsatt samverkan med Arbets-

förmedlingen efter deras etable-

ring i nya lokaler i Hultsfred.  

Naturlig samverkan i angränsande 

lokaler med Arbete och 

Pågår genom lyckad samlokalisering i 

nya lokaler med Arbetsförmedlingen 

och Hultsfreds kommuns Arbete och 

Integration. 

 

 



 

 

Integration. Gemensamt lunchrum 

med mera kan ge en bra effekt. 

Genomföra riktade insatser med 

hjälp av tidigare genomförd kart-

läggning. Kommunens del gäller 

främst vuxenutbildningen med 

bl.a. SFI, praktikplatser etc. 

Mycket är personinriktat. 

 

 

 

 

 

1.4.1  Antal studenter på dessa 

utbildningarna. 

Starta nya utbildningar både på 

gymnasienivå och på                  

eftergymnasial nivå. 

Tre nya utbildningar har tillkommit 

inom området 3D-teknik.  

Gymnasie: 3-årig 3D-operatör.         

YH : 2-årig 3D-tekniker samt 

förskolärarutbildning. 

Fler kan komma till. 

1.5 Kommuninnevånare och 

presumtiva inflyttare ska 

känna att de är väl infor-

merade och känner del-

aktighet i positiva sats-

ningar i Hultsfreds kom-

mun. 

Dessa ska vara goda    

ambassadörer för hem-

kommunen. 

 

 Lyfta fram ALLT positivt som 

händer i Hultsfreds kommun på 

kommunens hemsida, Facebook 

samt en redaktionell helsida i en 

oberoende publikation. 

Även informera om de gemen-

samma företagsbesöken inom    

ramen för punkt 1.7. 

Samverka med kommunens       

informationsavdelning. 

Ha en fast informationsplats på 

nya biblioteket. 

 

1.5.1   Regelbundna uppföljningar av 

alla pågående projekt i samma   

forum. 

Till exempel nya Biblioteket, 

Herrstorpet, Hultsfredsbyn, Nya 

Förskolan, Kvarteret Batteriet, nya 

lägenheter. 

Här skulle även kunna berättas om de 

årliga företagsbesöken som görs 

gemensamt av politiker och tänstemän 

enligt punkt 1.7 nedan. 
       

 



 

 

 

Nedanstående punkter ur föregående program är nu mycket väl inarbetade i det dagliga arbetet, men kommer även under denna 

period att bevakas och bedömas resultatmässigt. 
 

 

 

1.6 Organisationen är  

kvalitetscertifierad* på de 

tre nivåerna ledning, 

process och personal. 

 

1. Ledningen har säker-

ställt en serviceinrik-

tad och öppen  

organisationskultur 

med hög kompetens 

och tillräckliga resur-

ser för att tillhanda-

hålla kvalitativ före-

tagslotsning. 

2. Processen innehåller 

ett arbetssätt där för-

valtningar, enheter 

och bolag som är be-

rörda av kommunala 

företagsärenden, 

myndighetsutövande 

och icke-myndighets-

utövande, genom 

strukturerat samarbete 

även verkar som en 

del av funktionen    

företagslots.  

3. Personalen har nöd-

vändiga förutsätt-

 Implementera värdegrund och     

arbetssätt för funktionen företags-

lots. 

Gör studiebesök externt och inom 

organisationens olika förvalt-

ningar. 

Genomför förvaltnings-

överskridande 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 service 

och bemötande. 

Hålla kommunens banker, fastig-

hets- och revisionsbyråer informe-

rade om Lots-systemet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna process pågår framgångsrikt 

varje år. 

Studiebesök genomförs vartannat år 

och webbutbildning/test genomförs 

vartannat år. 

Ungefär 21 aktiva lotsar finns samt 3 

extra stöd. 

Alla nyanställda lotsar får en mentor. 



 

 

ningar och kunskaper 

för att kunna leva upp 

till företagens behov 

och förväntningar.  
* Kvalitetsdiplomering är en metod för 

att hantera företagsärenden så korrekt, 

rättssäkert och snabbt som möjligt. 

 

Företagen upplever att 

kommunen har en  

korrekt, rättssäker och 

snabb hantering av  

kommunala frågor vid 

etablering eller vidareut-

veckling. 

 

Företagen i kommunen 

erbjuds löpande kunskap 

om lagar och regler, vilka 

stöd som finns för företag 

och hur man kan sälja till 

kommunen. Detta före-

bygger missförstånd och 

ökar företagens möjlig-

heter att vara proaktiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1  Antal diplomerade tjänstemän. Kvalitetsdiplomera tjänstemän på 

olika förvaltningar varje år. 

15 st diplomerades 2018.  

Nästa diplomering genomförs 2020. 

1.6.2   Utveckla och anpassa nytt ärende-

hanteringssystem så att det utgör 

ett kvalitetssystem för planering, 

återkoppling, uppföljning och till-

varatagande av synpunkter från 

olika företagsaktiviteter. 

 

Behåller nuvarande system tills 

vidare. Detta på grund av att vi inte 

har hittat något tillräckligt bra och i 

”rätt” prisläge. 



 

 

1.7 Kommunen fångar        

löpande upp enskilda    

företags behov och     

åsikter. Detta är en del av 

grunden för utformning 

av näringslivsarbetet. 

Antal genomförda besök. Företagsbesök ska utöver           

ordinarie besök utföras under en 

vecka per år. En tjänsteman och en 

politiker ska tillsammans besöka 

företag på olika orter, i olika 

branscher och av olika storlek.  

 

 

Elva bra besök genomfördes 2018. 

 

Dessa besök ger de företagen som 

besöks en bra känsla av närhet till 

både ”politik” och tjänsteman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Insatsområde 2 Kompetens och utbildning 

Arbetsgruppens ordförande Martin Snickars 

Arbetsgruppens övriga deltagare Camilla Holmroth, Joakim Svensson, 

Martina Johansson, Peter Kronstrand, 

Aina Kalle, Karolina Karlsson, Andreas 

Ekberg, Jesper Madsén, Ulrika Stolt, 

Martina Alexandersson, Lena Svensson 

och Anders Kindström.  

 

Insatsområdets syfte är att stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad. 

Detta sker genom flera olika perspektiv och aktiviteter. 

 

Utbildningen bidrar till näringslivets/arbetsmarknadens kompetensbehov genom att 

stärka det entreprenöriella lärandet i skolan, öka förståelsen för varandra och skapa 

fler kontaktytor mellan skola och näringsliv. En god samverkan mellan utbildning och 

arbetsliv skapar mervärde i undervisningen och hjälper eleverna att välja rätt utbild-

ning för sin framtid. 

 

Ett stort fokus inom insatsområdet är fördjupat samarbete, kommunikation och in-

formation mellan näringsliv och utbildningsanordnare, för att t.ex. förstå näringslivets 

villkor och behov och omsätta denna kunskap till en del av lärandet i utbildningen. 

Studeranden får en ökad inblick i närområdet, företag och branscher. 
 

Digital kompetens är idag en nyckelkompetens, viktig både för utbildning och nä-

ringsliv. Tillgång till bra uppkoppling och tekniska verktyg som en naturlig del av lä-

randet i utbildningen 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 ut-

vecklingens möjligheter. 



 

 

 

 

 
 

 Mål (som sätter fokus 
på resultat vi vill 
åstadkomma och där 
kommunen kan på-
verka) 

Så här mäter vi måluppfyllelse 
(nyckeltal) 

Aktiviteter för att nå målet Kommentarer 

2.1 Samarbetet mellan  

näringsliv och  

utbildningssystem  

bidrar till kompetens-

försörjning. 

Antalet utbildningar och kurser 

som har startats eller har avtalats 

om att starta.  

Starta fler utbildningar på vuxenutbildningen och 

fler högskoleutbildningar och kurser på  

Campus för att bidra till kompetensförsörjningen. 

 

2.1.1  Antalet studeranden på olika    

yrkesutbildningar inom vuxen-

utbildningen och på gymnasiet. 

Samverkan mellan vuxenutbildningen och  

gymnasiet kring yrkesutbildningar för att öka  

antalet studeranden på yrkesutbildningar. 

 

2.1.2  Beskrivning av nya möjligheter 

som har utvecklats under året. 

Utveckla samarbetet mellan vuxenutbildningen och 

Campus för att skapa fler möjligheter för studier på 

olika nivåer. 

 

2.1.3  Redovisning om målet har nåtts. 

Redovisning över hur många 

elever som har valt teknisk      

inriktning eller tillägg. 

Möjlighet att välja teknisk inriktning eller tillägg 

för att skapa en teknisk profil som är valbar oavsett 

program. 

 

2.1.4  Redovisning om målet har nåtts. 

Redovisning över hur många 

elever som har valt teknisk in-

riktning eller tillägg. 

Erbjuda yrkeskurser som individuellt val på gymna-

siet. 

 

2.1.5  Antalet elever som har erbjudits 

delta i företagens bransch-    

mässor. 

Elever kan åka med på företagens branschmässor 

(gymnasiet och vuxenutbildningen). 

 



 
 
 

  

 

 

 

 

2.1.6  Antalet filmer/redovisning av 

program som är klara. 

Beskrivande filmer om gymnasieprogrammen och 

vilka yrken utbildningen kan leda till med en    

koppling till näringslivet:  ”Kom och studera i 

Hultsfred!” 

 

2.2 Sambandet mellan  

utbildning och arbetsliv 

är tydligt i  

undervisningen/utbild-

ningen på alla nivåer. 

Årlig uppföljning av SSA-pla-

nen. 

Insatser enligt SSA-planen (Samverkan Skola –  

Arbetsliv). 

 

 

2.2.1  Antalet företagare/branscher 

som har deltagit vid öppet hus 

på Hultsfreds gymnasium. 

Vid ”öppet hus” på gymnasiet kan varje program 

och gymnasielärare ha med sig en näringslivs-     

representant som kan beskriva vad det innebär att 

arbeta i branschen.  

 

2.2.2  Antalet besök som har genom-

förts under året. 

Företag, arbetsförmedlingen och branscher har goda 

möjligheter att komma till skolan och berätta om 

sina verksamheter och olika yrken.  

 

2.2.3  Antalet företagskontakter som 

finns tillgängliga i informations-

banken. 

Bygga upp informationsbank med kontaktpersoner 

till kommunens företag och branscher för att under-

lätta för skolans samarbete med näringslivet. 

 

2.2.4  Utvärdering av genomförandet 

av prao i åk 8 och 9. 

Utveckla praon för att eleverna ska få mer insikt i 

yrket och arbetsuppgifterna. 

 

2.2.5  Antalet genomförda studiebesök. Fler studiebesök hos olika företag och branscher av 

skolans lärare, studie- och yrkesvägledare och prao-

samordnare. 

 

 

2.3 Hög digital tillgänglig-

het och användande av 

digital teknik känne-

tecknar all utbildning. 

I vilken omfattning Makerspace 

används för att eleverna ska 

kunna ta del av den senaste    

tekniken. 

Skolorna/klasserna ska besöka eller samarbeta med 

Makerspace/Additivt teknikcenter och ta del av den 

senaste tekniken och förstå samhällets utveckling. 

 



 
 
 

  

 

 

 

 

2.3.1  Utvärdering av undervis-

ningen/utbildningen om hur    

näringslivets behov av digitala 

verktyg och system har ingått. 

Undervisningen/utbildningen visar på näringslivets 

behov av digitala verktyg och system t.ex. genom 

prao och APL. 

 

2.3.2  Vilken kompetensutveckling 

som är genomförd. 

Kompetensutveckling för lärare. 

 

 

2.3.3  Andelen skolor/förskolor med 

god digital tillgänglighet. 

Stabil och god digital tillgänglighet på alla         

skolor/förskolor i hela kommunen. 

 

 



 

 

 

 

 

Insatsområde 3 Stark och mer utvecklad infrastruktur 

Arbetsgruppens ordförande Michael Leijonhud  

Arbetsgruppens övriga deltagare Tomas Söreling, Lars Gjörloff, Sven-

Arne Erlandsson, Jens Karlsson och Curt 

Tyrberg. 

 

Arbetsgruppen har valt att tolka begreppet infrastruktur tämligen brett. Utöver         

insatser för att utveckla vägar och järnvägar kommenteras även hamnar och kollektiv-

trafik. 

Digital infrastruktur i form av fibernät och master är ett minst lika viktigt utvecklings-

område, liksom tillhörande bredbandstjänster. 

Slutligen har frågor om hållbar vatten- och elförsörjning beaktats. På elförsörjnings-

sidan ser vi i dagsläget inget behov av kommunala insatser. 

Många av de önskvärda målen inom dessa områden har inte kommunen ensam        

rådighet över, och därför begränsas i vissa fall aktiviteterna till väl så viktig lobby-

verksamhet. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Mål (som sätter fokus på resultat vi vill 
åstadkomma och där kommunen kan 
påverka) 

Så här mäter vi måluppfyllelse 
(nyckeltal) 

Aktiviteter för att nå 
målet 

Kommentarer 

3.1 Regionala beslut som visar på planer för över-

levnad och utveckling av Stångådalsbanan. 

 

Att faktiska beslut och antagna   

planer finns. 

En mängd påverkans-   

arbeten i vår region. 

Framför allt politiskt men 

även på tjänstemannanivå 

och från näringslivssidan. 

 

Region Kalmar har huvudansvaret 

för att försöka påverka utveckling 

av Stångådalsbanan. Faktisk makt 

ligger hos Trafikverket och de som 

beslutar om nationell 

transportplan. Scania Oskarshamn 

är en viktig katalysator för denna 

utveckling.  Liksom Södra Cell i 

Mönsterås. 

3.2 Beslut eller inriktningsbeslut om säker 2+1 väg 

hela sträckan Oskarshamn – Linköping för RV 

47/34 - 23 är formulerade i den reviderade    

regionala transportplanen. 

Bevakning av revisionsarbetet.   

Aktivt remissarbete. 

En mängd påverkans-   

arbeten i vår region. 

Framför allt politiskt men 

även på tjänstemannanivå 

och från näringslivssidan. 

Med fokus på outbyggda 

sträckor Oskarshamn – 

Vimmerby. 

Produktionsstart av 2+1 väg 

mellan Målilla och Hultsfred 2020. 

Tunga transporter upp till 77 ton. 

Säkerhetsargumenten väger tungt. 

Nästa steg: skydda Hultsfredsdeltat 

genom att se över alternativ för 

Hultsfred – Silverdalen. 

3.3 Oskarshamns hamn är klassad som en av      

Sveriges 16 viktigaste djuphamnar med ökade 

godsrörelser i öst-västlig riktning. 

 Påverka beslut genom 

aktivt deltagande i      

styrelsearbetet. 

Hultsfreds kommun är  

delägare i Oskarshamns 

hamn med 4 %. 

 

Fortsatt positiv utveckling av 

Smålandshamnar, dock ännu ej 

med fast godstrafik till t.ex. 

Baltikum. 

Positivt för utvecklingen är att 

Västerviks kommun/Västerviks 



 

 

 

 

hamn är delägare och ingår i 

Smålandshamnar. 

3.4 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 fler avgångar 

Hultsfred - Virserum och 

omvänt med buss på   

helgerna. 

 

KLT:s mätningar skulle kunna 

vara bättre. 

3.4.1   Främja en avgång         

ytterligare på efter-    

middags/kvällstid Växjö 

- Virserum - Hultsfred. 

 

3.4.2   Främja cykelbanor  

Hultsfred -Vimmerby,  

Hultsfred - Målilla och 

Hultsfred – Lönneberga.  

Ökad säkerhet på be- 

fintliga, t.ex Mörlunda – 

Målilla. Planfri korsning 

Stora Aby? 

Baseras på säkerhetskrav. 

Hultsfred – Vimmerby borde lösas 

av Trafikverket i samband med 

2+1-bygge. 

För Hultsfred – Målilla  finns 

planer för att lösa alternativa rutter 

för cyklister. 

Hultsfred – Lönneberga tas med i 

planerna kring överföringsledning. 

3.5 95% av kommunens hushåll och företag har till-

gång till god digital infrastruktur.  

PTS årliga mätningar, kompletterad 

med Telias siffror och kommunal 

uppföljning av föreningsarbetet i   

byarna.  

Behåll kompetensresurs 

som bevakar bredbands-

frågor. 

Stimulera utbyggnad på 

landsbygden med  

kommunala investeringar 

i passiv infrastruktur 

(tomrör). Samverka med 

och bearbeta bredbands-

aktörer att göra fler in-

Samförläggning av tomrör har 

skett runt Flaten/Gårdveda/Virse-

rum och planeras Målilla – 

Hagelsrum. Flaten/Gårdveda ingår 

i Telias utbyggnadsplan för 2020. 

Hur ser vi på fritidshusen? 

 



 

 

 

 

satser i vår kommun. 

Stötta föreningarna på 

landsbygden. Enkäter, al-

ternativt inrapporterings-

funktion via nätet för att 

få in synpunkter från    

företagen. Samverka med 

Region Kalmars bred-

bandskoordinator för att 

arbeta fram strategier. 

  

3.6 99 % av kommunens yta har täckning för mobilt 

bredband, minst 10 Mbit/s. Och minst 99%     

yttäckning för mobiltelefoni. 

PTS mätningar. Egna mätningar av 

mobiltäckning med hjälp av     

Täckningskollen. 

 

Samråd med leverantö-

rer/ägare av mobilnäten 

och blåljusmyndigheterna. 

Genomför regelbundna 

egna mätningar av mobil-

täckningen (IQMTEL).  

Inrapportering till PTS om 

”vita fläckar”.  

Målnivån anpassad efter PTS utfall 

2018. Marknadsaktörer anger att de 

bygger ut kontinuerligt. 

3.7 En tryggad vattenförsörjning. VA-plan och VA-policy – flera del-

mål. 

Deltagare: Politiker,   

planavdelning, miljö-  

avdelning, ÖSK.       

Kommer att kräva stora 

insatser både personellt 

och ekonomiskt. 

Många delmål i VA-plan som ska 

uppnås. Viktigt att alla förvalt-

ningar tar ansvar. 

3.8 En säker och klimatanpassad dagvatteninfra-

struktur. 

VA-plan och VA-policy – flera del-

mål. 

 

Deltagare: Politiker, pla-

navdelning, miljöavdel-

ning, räddningstjänst, 

ÖSK. Kommer att kräva 

Många delmål i VA-plan som ska 

uppnås. Viktigt att alla förvalt-

ningar tar ansvar. 



 

 

 

 

stora insatser både perso-

nellt och ekonomiskt. 

3.9 Ett spillvattennät som är tillräckligt utbyggd 

för att klara miljömål och minska utsläpp. 

VA-plan och VA-policy – flera del-

mål. 

 

Deltagare: Politiker, pla-

navdelning, miljöavdel-

ning, ÖSK. Kommer att 

kräva stora insatser både 

personellt och ekono-

miskt. 

Många delmål i VA-plan som ska 

uppnås. Viktigt att alla förvalt-

ningar tar ansvar. 

3.10 Ökad andel cykelanvändande inom den kom-

munala gatu- och GC-vägsinfrastrukturen. 

ÖSK:s styrmodell – nytt mål 2021. Ta fram kommunal gång- 

och cykelstrategi – med 

fokus på mjuka frågor. 

Viktigt att alla förvaltningar tar an-

svar (BUN och Soc framförallt). 

Viktigt för att minska kostnaderna 

på den tunga infrastrukturen, för-

bättra hälsotalen och förbättra den 

lokala miljön. 

3.11 Fortsatt högt underhåll av beläggningar i det 

kommunala vägnätet. 

ÖSK:s styrmodell – andel utförda 

asfaltstoppar enligt asfaltsplan. 

Fortsatt hög budget för 

att komma ifatt med     

eftersatt underhåll. 

Viktigt att budget får vara intakt så 

det eftersatta underhållet kan      

arbetas ifatt. 

 

 



 

 

 

 

 

Insatsområde 4 Attraktivt boende 

Arbetsgruppens ordförande Åke Nilsson  tf. ordförande på grund av 

vakans 

Arbetsgruppens övriga deltagare Tommy Rälg, Helena Grybäck-Svensson, 

Leonhard Schneider, Sven Lagergren, 

Ann-Sofi Karlsson och Morgan Sävetun 

 

En kommuns attraktivitet påverkas av många faktorer.  Arbetsmarknaden, kommuni-

kationer och serviceutbud påverkar hur attraktivt Hultsfred är som boendekommun. 

Men boendet är en attraktivitet i sig självt. Det är inte ovanligt att det är boendet som 

avgör var man väljer att flytta och arbeta.  

 

Den låga räntan och ett lågt bostadsutbud gör att det är stor konkurrens om de bostä-

der som finns lediga. Efterfrågan är större än utbudet. Hyresrätter, lägenheter och bo-

stadsrätter är en bristvara för hussäljare. Därför väljer många att bo kvar länge i sina 

hus. Kommunens utmaning är därför att kunna erbjuda bra boende för alla till en rim-

lig kostnad. 

 

Det har också blivit en trend att bo på mindre orter och på landsbygden. Trädgården 

har hamnat i fokus. Miljömedvetenheten ökar vilket bidrar till att odlingsintresset har 

blivit stort. Att kunna skapa sin egna oas och odla grönsaker är något som efterfrågas 

även av de som bor i lägenhet. Intresset för kolonilotter ökar. 

 

Enligt kommunens Bostadsförsörjningsplan är attraktiva lägen detsamma som       

centrala och sjönära lägen. 

 

Mångfald och möjligheter att utveckla sitt boende inom många olika miljöer är därför 

viktigt för att skapa attraktiva boenden. 

 

Boendemiljön påverkas också av en vacker omgivning. Detta ställer krav på det of-

fentliga rummet som också måste bidra med en trivsam och stimulerande miljö att 

vistas i.  

 
  



 

 

 

 

 

 

 Mål (som sätter fokus 
på resultat vi vill 
åstadkomma och där 
kommunen kan på-
verka) 

Så här mäter vi måluppfyllelse 
(nyckeltal) 

Aktiviteter för att nå målet Kommentarer 

4.1 Skapa fler strandnära  

bostadstomter. 

Antal detaljplanelagda bostadstomter. Bevaka fastighetsförsäljningar 

och köpa in strandnära mark. 

 

4.2 Skapa fler lantliga  

boenden. 

Antal uthyrda/sålda bostäder. Uppdatera befintlig gårds-         

inventering. 

 

Undersöka nya vägar för bostads-

förmedling. 

 

Söka bidrag. 

 

4.3 Skapa kolonilotts-       

områden. 

 

Antal skapade områden. Hitta lämpliga områden på flera 

ställen. 

 

Utreda förutsättningar. 

 

Söka bidrag. 

 

4.4 Skapa bostäder för äldre 

på alla orter. 

Antal färdiga bostadslägenheter. Bygga om befintligt bostads-    

bestånd. 

 

4.5 Spektakulära boenden. Färdiga förslag på detta.   

4.6 Exploatera på “kontroll-

slakteriet”-tomten. 

När fastigheten är i kommunal ägo. Få äganderättsutredningen klar. 

 

Förvärva fastigheten. 

 



 

 

 

 

 

Planera för nya ändamål. 

4.7 Flytta centrumnära åter-

vinningsstationer. 

Mindre skräp i FTI:s statistik. Utreda nya platser. 

 

Utreda behovet för befintliga    

stationer. 

 

Utreda möjligheter för underjords-

behållare.  

 

4.8 Skapa trygga utemiljöer. Antal insatspunkter. Projektera och sätta upp mer      

belysning. 

 

Öppna upp mörka platser så man 

får bättre överblick i miljön. Till 

exempel ta bort/klippa ner skym-

mande växtlighet, bygga bort 

prång och skrymslen. 

 

Stadsvandring med skolelever. 

 

4.9 Öka tillgängligheten till 

centrum. 

När detta är genomfört. Öppna ”Parkleden”. 

 

Utveckla stationsområdet. 

 

 

 



 

 

 

 

Insatsområde 5 
 

Utveckling av handel, turism och        

upplevelser 

Arbetsgruppens ordförande Malin Albertsson 

v. ordf. Pär Kågefors 

Arbetsgruppens övriga deltagare Christian Holzer, Lotta Alexandersson, 

Göran Ehn, Dennis Blomfeldt, Anders 

Andersson, Bo Lundwall, Carolina Jons-

son, Putte Svensson, Rosie Folkesson,   

Maria och Hjalmar Österberg, Tommy 

Svensson Pöder, Jenni Leppelt, Emil 

Elofsson och Ingela Heldebro 

 

Handel, turism och upplevelser är en mycket viktig del av det som gör en kommun  

attraktiv att bo i och besöka. I länet och på nationell nivå väntas en ökning av          

turismen som näring under de kommande åren.  

 

De olika årstiderna utvecklas till egna, nischade ”turistsäsonger”, och paketering av 

upplevelser inom natur, kultur, musik, evenemang och motorsport efterfrågas allt mer 

av såväl invånare som av besökare. Att semestra hemma blir allt mer populärt, och 

främjar en känsla av stolthet och ambassadörskap. 

 

Många av dagens besökare söker själva efter turistinformation via mobiltelefon eller 

platta, bokar nära inpå avresa, och är pålästa. De förväntar sig att kunna få turistin-

formation via en mängd olika digitala kanaler och plattformar, där konkurrensen är 

hård och blixtsnabb. Andra besökare har behov av tryckt material, och önskar en per-

sonlig kontakt. Det innebär att turistbyråns roll förändras från att utgå ifrån en enda 

fysisk byggnad, till att vara tillgänglig såväl via digitala kanaler, rörlig service och  

InfoPoints. Personlig service med kompetens att ge turistinformation blir viktig på de 

platser där besökarna rör sig.  

 

Som en paradox till den digitala tillgängligheten efterfrågar besökaren idag i allt 

högre grad platser och tillfällen med lugn och ro, vacker natur och färre människor. 

Allt fler söker återhämtning i vår natur. Här ser vi att Hultsfreds kommun har stora 

möjligheter att utveckla exempelvis leder för vandring och cykling, men även genom 

att tillgängliggöra det höga antal naturreservat som finns i kommunen. 

 

Alla aspekter av hållbarhet (ekonomisk, social, miljömässig) ska vara en bas för att 

långsiktigt utveckla besöksnäring och handel. 



 

 

 

 

 Mål (som sätter fo-
kus på resultat vi 
vill åstadkomma 
och där kommunen 
kan påverka) 

Så här mäter vi måluppfyl-
lelse (nyckeltal) 

Aktiviteter för att nå målet Kommentarer 

5.1 Hultsfreds kommun har 

en besöksnäring som 

växer. 

 

 

 

Antal kommersiella gästnätter per 

år.  

Antal anställda inom besöks-     

näringen.  

 

Erbjud stöd i form av samverkan och 

kompetensutveckling i samband med 

utvecklingen av nya besöksmål. 

 

 

Gästnätter enligt SCB: 

2016: 50 745 gästnätter 

2017: 51 648 gästnätter 

2018: 54 440 gästnätter 

Övernattningar via tex Airbnb   

ingår ej. 

5.1.1  Antal året-runt-öppna anlägg-

ningar. 

Antal aktiva företag i Upptäckar-

dagen.  

Genomför aktiviteter och säsongsan-

passade erbjudanden för besöksmål 

under vår, vinter och höst. 

 

 

 

5.1.2  Antal besökare på nischade guid-

ningar. 

Erbjud och marknadsför nischade 

guidningar inom historia, natur eller 

kultur.  

Slätten, speedway, Dacke, växter, 

musik, fåglar, konst. 

5.1.3  Antal interaktioner i digitala kana-

ler. 

 

Öka kvalitet och tillgänglighet i digi-

tala kanaler och plattformar för turist-

information. 

 

5.1.4  Antal möjligheter till personlig 

besöksservice. 

Antal interaktioner vid personlig 

besöksservice. 

Erbjud personlig service med kompe-

tens att ge turistinformation på platser 

där besökarna är. 

InfoPoints, rörlig besöksservice, 

turistinfo.  

5.1.5  Antal besökare på området. 

 

Utveckla Bolagsområdet som besöks-

mål inom konst och kultur. 

 



 

 

 

 

5.2 Hultsfreds kommun är 

en attraktiv plats för 

evenemangs- musik- 

och kulturintresserade. 

Antal årliga evenemang. Bedriv marknadskampanjer som     

förstärker evenemangs- och musik- 

varumärket. 

Evenemangsgrupp. 

5.2.1  Antal besökare på Svenskt Rock-

arkiv. 
Paketera och marknadsför Svenskt 

Rockarkiv som ett av Sveriges främsta 

besöksmål inom svensk musikhistoria. 

 

5.3 Hultsfreds kommun er-

bjuder autentiska natur-

upplevelser för invånare 

och besökare. 

Antal deltagare i naturvandringar 

eller event. 

Skapa och marknadsför koncept för 

naturvandringar eller event i          

samverkan med aktörer.  

Vandringens Dag. 

 

5.3.1  Antal tillgängliga naturbesöksmål. Tillgängliggör fler naturbesöksmål och 

naturreservat genom skyltning och     

fysisk anpassning 

Hammarsjöområdet 

Vandringsleder  

Cykelleder 

5.3.2  Antal kampanjer. Paketera och marknadsför säsongsan-

passade erbjudanden kring temat natur 

och outdoor, tillsammans med aktörer. 

Lyft fram det unika. antalet natur-

reservat fler än i andra kommuner. 

5.3.3  Påbörjad undersökning. Undersöka möjligheten att utnyttja och 

utveckla kommunens egna skogs-  

marker i besöksnäringssyfte. 

”Kommunens natur”, fler 

naturbesöksvackra besöksmål kan 

utvecklas.  

5.4 Handel, besöksnäring, 

föreningsliv                  

och invånare är stolta 

ambassadörer över sin 

hembygd.  

Antal utbildade InfoPoints-värdar. 

Antal Greeters. 

Utbildningar för InfoPoints-värdar, 

Greeters och lokala guider. 

 

5.4.1  Antal deltagare Kompetensutveckling för aktörer inom 

digitala kanaler och plattformar. 

 

5.5 Handel och service i 

kommunen har ökat 

Omsättning dagligvaror. 

Omsättning sällanköpsvaror. 

Främja tillkomsten av en näringslivs-

förening som inkluderar handel. 

 

 



 

 

 

 

genom engagemang och 

samverkan. 

Antal registrerade företag inom 

handel. 

Antal anställda i handel. 

5.5.1   Genomför en företagsbesöksvecka 

med fokus på handelsföretag, samt 

främja etablering av e-handelsföretag. 

 

5.5.2   Skapa en välkomnande skyltning vid 

infarterna till orterna. 

 

5.5.3   Döp om gator till varumärkes-        

förstärkande namn samt främja konst-

utsmyckning vid nybyggnad, ombygg-

nad och inköp. 

 

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. 

 

 

 

Info från SCB: 

För att få fram antal anställda används kontrolluppgifterna från företagen på årsbasis.  

I det materialet ska man som person föras till det företag där han/hon var anställd i december månad, 

eller tjänat mest under året. För att räknas som anställd ska man dessutom ha tjänat minst ett basbelopp 

under året.  

I och med att det exakta antalet anställda är sekretessbelagt så visas bara anställda om minst tre olika företag 

med anställda omfattas.  

 

 

 



 

 

 

 

SNI                                                                                  Antal anställda 

55101            Hotell med restaurangrörelse                           59 

56100            Restaurangverksamhet                                     39 

79110            Resebyråverksamhet                                         * 

90010            Artistisk verksamhet                                          0 

90020            Stödtjänster till artistisk verksamhet                 0 

90030            Litterärt och konstnärligt skapande                   * 

93111            Drift av skidsportanläggningar                          * 

93119            Drift av sporthallar mm                                   26 

93120            Sportklubbar, idrottsföreningars verks.           11 

93199            Övrig sportverksamhet                                      * 

93290            Övrig fritids- och nöjesverksamhet                 26 

 



 

 

 

 

 

Insatsområde 6 Utveckling av kultur och landsbygds-  

service 

Arbetsgruppens ordförande Tommy Svensson-Pöder 

Arbetsgruppens övriga deltagare Ulrika Stolt, Ingela Heldebro, Rosie  

Folkesson, Bo Lundvall, Mattias Jacobs-

son, Putte Svensson-Sahlin, Carolina  

Olsson och Marielle Vernersson. 

 
 

Kultur och landsbygdsservice är av största vikt för människors välbefinnande. 

 

Hultsfreds kommun ska sträva efter att ha ett rikt och brett kulturutbud där samtliga 

uttryckssätt och åldrar har en självklar plats. Grunden till att upptäcka och ha tillgång 

till olika kulturyttringar ges i tidig skolålder. Kommunens varumärke och dess histo-

ria av en plats som en nationell angelägenhet ska också unga få ta del av och känna 

stolthet över. 

 

Hultsfreds kommun ska också sträva efter att alla invånare och orter ska känna en del-

aktighet, detta görs bland annat genom en välutvecklad landsbygdsservice. Invånarna 

och orterna ska känna att de blir sedda och känna sig stolta över sin hembygd.  
 



 

 

 

 

 

 

 Mål (som sätter fokus 
på resultat vi vill     
åstadkomma och där 
kommunen kan på-
verka) 

Så här mäts måluppfyllelse       
(nyckeltal) 

Aktiviteter för att nå målet Kommentarer 

6.1 Barn och ungdomar ska 

ges möjligheter att ta del 

av olika kulturyttringar. 

 

Antal kulturevenemang. 

Antal deltagare. 

Skapa möjligheter för ungdomar, en plats 

att ”hänga på” där man kan ta del av olika 

kulturyttringar.  Utveckla samverkan 

mellan fritidsgårdar, konsthall, bibliotek, 

med flera. 

 

6.1.1  Antal evenemang. 

Antal deltagare. 

Kulturungdomsvecka vid skollov (vår & 

höst).  

Anordna exempelvis Konstkollo & Pop-

kollo. Fasta programpunkter som samord-

nas av kommunen men där många olika 

aktörer på flera orter är med. 

 

6.1.2  Antal träffar. 

Antal deltagare. 

Utveckla kulturombud på respektive 

skola. Informera och planera vad som   

erbjuds. 

 

6.1.3  Antal deltagare. Involvera skolelever i workshops och  

liknande i olika projekt som exempelvis 

gjorts i lekparkerna i Virserum och  

Hultsfred. 

 

6.1.4  Antal evenemang. 

Antal besökare. 

Utveckla bibliotekets evenemang för 

barn/ungdomar ännu mer. 

 

6.1.5  Enkäter. 

Träffar/möten. 

Utveckla musikskolan, samt titta på    

möjligheter att starta en kulturskola.    

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Undersöka möjligheter att samverka med 

andra kommuner. 

6.2 Alla i kommunen ska 

känna en delaktighet. 

Träffar/möten. Att marknadsföra och utveckla Visit 

Hultsfred samt att utveckla sättet att nå 

alla invånare ”i brevlådan” om kultur-

evenemang som arrangeras. 

 

6.2.1   Fortsätta med ortspromenader.   

6.3 En evenemangsgrupp 

skapas för att samordna, 

stärka och utveckla evene-

mang i hela kommunen. 

 Evenemangsgrupp skapas och medel   

tillsättas. 

 

6.4 Att än mer stärka         

kommunens varumärke 

Träffar/möten. Lyfta fram Svenskt Rockarkiv som den 

nationella angelägenhet det är. Fler     

nationella evenemang, utställningar med 

mera kopplade till Svenskt Rockarkiv. 

 

6.4.1  Träffar/möten. Anordna kulturevenemang under       

sommaren i nyrenoverade Hultsfreds  

Folkets Park, i samverkan med The 

Walk, Smalspåret med flera. 

 

6.4.2  Träffar/möten. Att i olika sammanhang ”ha ett tänk” som 

utgår från musikstrategin, exempelvis ge 

gator namn som är kopplade till musik, 

måla husväggar på hyreshus kopplade till 

musik. 

 

6.4.3  Träffar/möten. Att utveckla och förstärka även ”smalare” 

genrer av musik, som till exempel        

Virserums Musikdagar, Hultsfreds    

Sommarorkester, Mörkaste Småland. 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

6.5 Att utveckla ”Kultur-   

mötesplatser” på olika    

orter. 

Antal evenemang. ”Nya biblioteket”, Bolagsområdet,   

Skeppet med flera.  

 

6.6 Ha återkommande större 

kulturevenemang. 

Antal evenemang. 

Antal deltagare. 

Antal besökare. 

Varje höst arrangera Hultsfred kommuns 

”Kulturdagar”. Varje vår arrangera  

”Upptäckardan”. 

 

6.6.1  Träffar/möten. Att utveckla Musik Non Stop som ett 

stort årligt evenemang där alla som är 

verksamma inom musik i Hultsfred   

kommun möts. Dessutom göra det till en 

”hemvändardag”, att bjuda in personer 

som är utflyttade men som varit med i 

musikskolan, utbildat sig på Campus 

Hultsfred med mera och att sedan         

använda dem som ”ambassadörer”. 

 

6.6.2  Träffar/möten. Ett årligt återkommande kultur-           

evenemang med mångfald ”Hela världen 

möts i Hultsfreds kommun”. Finns en stor 

tillgång i de nyanlända i kommunen. 

 

6.7 Alla äldre ska ges möjlig-

heter att ta del av olika 

kulturyttringar. 

Antal evenemang. Skapa möjligheter på exempelvis äldre-

boenden där man kan ta del av olika    

kulturyttringar. Samverkan mellan    

träffpunkter, konsthall, bibliotek, med 

flera. 

 

6.8 Ta tillvara och utveckla 

Hultsfred kommuns      

kulturarv. 

Träffar/möten. Utveckla och samverka både kring det 

som sköts av våra kulturföreningar men 

också det som egentligen ingen äger.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Insatsområde 7 Skapa naturlig integration och etablering 

av nyanlända samt söka aktiv samverkan 

med civilsamhälle, grannkommuner och 

regioner. 

Arbetsgruppens ordförande Robert Andersson 

 

Området syftar till att skapa och underlätta integration i samhället och att nyanlända 

ska kunna etablera sig i arbete- och samhällsliv. En hel del insatser är långsiktiga och 

därmed “medärvda” från tidigare tillväxt- och näringslivsprogram då vissa positiva 

insatser behöver arbetas med även fortsättningsvis. Strukturer har byggts upp under 

perioden 2016 - 2019 som behöver fördjupas och utvecklas och en del nya insatser 

har kommit till. Arbetet 2020 - 2023 kommer att försvåras av Arbetsförmedlingens 

reträtt från vår kommun.  



 

 

 

 

 

 Mål (som sätter fokus på 
resultat vi vill åstad-
komma och där kommu-
nen kan påverka) 

Så här mäter vi målupp-
fyllelse (nyckeltal) 

Aktiviteter vi vill göra för 
att komma till målet 

Kommentarer 

7.1 Ett integrerat samhälle där 

invandrare har lika lätt att 

etablera sig på arbetsmark-

naden som svenskfödda. 

Arbetslöshets- och sysselsätt-

ningsstatistik - Fler nystar-

tade företag - Fokusgrup-

per/undersökningar - Ökat 

antal yrkesrelaterade utbild-

ningar - Minskat försörj-

ningsstödberoende i mål-

gruppen. 

Ta fram viss kommuninform-

ation på olika språk t.ex. 

kring kommunens samhälls-

service, förskola och skola 

som enkelt kan uppdateras 

och spridas. 

Olika sorters information över-

sätts kontinuerligt efter behov. 

 

 

 

7.1.1   Stödja idéburna organisation-

ers arbete med integration 

samt underlätta startandet av 

nya föreningar i målgruppen 

nyanlända/utrikesfödda. 

 

Integrationssamordnare arbetar 

kontinuerligt med stöd till de 

idéburna organisationerna. Ett 

flertal projekt genomförs i sam-

verkan med föreningar. 

7.1.2   Skapa mötesplatser där inri-

kes och utrikes födda kan in-

teragera. 

 

Biblioteket är en sådan potentiell 

sådan mötesplats när de nya loka-

lerna är färdigställda. Stegen är en 

arena för möten redan i dag som 

kan utvecklas ännu mer. Stålhags-

gårdens framtid? 

7.1.3   Initiera och driva integrat-

ions- och arbetsmarknadspro-

jekt.    

I dagsläget 6 pågående projekt i 

Arbete- och integrationsenhetens 

ägo, projekt genomförs också i 

samverkan med föreningar och 



 

 

 

 

*Anknyter till insatsområde 

1.  Fler företag och arbetstill-

fällen. 

Lärcenter. Projektmedel scannas 

av och söks kontinuerligt. 

7.1.4   Utveckla och implementera 

ett handledning/mentorkon-

cept för arbetsgivare, före-

ningar och andra organisat-

ioner. 

Kan vi sprida utvecklade handle-

darkoncept till externa aktörer? 

7.1.5   Aktivt uppsökande verksam-

het hos kommunens företag 

för att inventera behov och 

matcha behov med kompe-

tens.  Utveckla matchningen! 

*Stödjer insatsområde 1.  Fler 

företag och arbetstillfällen 

Näringslivssamordnare följer upp 

företagens behov och önskemål. 

Samverkan med Arbetsför-

medlingen och Lärcenter har ut-

vecklats. Matchningen kan ut-

vecklas mer. 

7.1.6   Kartlägg nyanländas kompe-

tens och därigenom snabbare 

lotsning mot egen försörjning 

– genom aktiv samverkan 

med andra myndigheter. 

Pilot gällande samverkan med Ar-

betsförmedlingen kring gemen-

sam kartläggning beslutades 2017 

och har genomförts med framgång 

under 2018. Plan för implemente-

ring under 2019 har pausats på 

grund av Arbetsförmedlingens 

tillbakadragande.  

7.1.7   Driva samverkan i ett kun-

skapsnätverk med andra kom-

muner som har ett högt flyk-

tingmottagande. 

 

7.1.8   Undersök möjligheterna att 

införa ”Social hänsyn i of-

fentlig upphandling”. 

Förslag framtaget, om beslut fatt-

tas politiskt väntar genomförande. 



 

 

 

 

7.1.9   Anonymisera ansökningsför-

farandet till organisationens 

tjänster för att säkerställa att 

diskriminering inte förekom-

mer vid rekrytering.  

 

Samverkan med andra kommuner 

pågår ständigt. 

7.1.10   Inför möjligheter att “prov-

jobba” - anställ i kommunen, 

matcha och låna ut till privata 

företag. 

Har genomförts i Solna stad med 

framgång. 

7.1.11   Utöka informationen i Sam-

hällsorienteringen till att om-

fatta mer lokal företagskun-

skap. 

Går att lägga lokal prägel på SO. 

7.1.12   Skapa fler paket med kombi-

nerad vuxenutbildning/prak-

tik/arbete. 

 

7.1.13   Undersök möjligheterna att 

införa “yrkesmentorer” - en 

dörröppnare för nyanlända 

med viss yrkesprofil för utö-

kat nätverkande. 

Yrkesdörren? 

 

 

 




