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Rekrytering 

Policyuttalande 
Förvaltningarna ska ha en medveten och långsiktig rekryteringsplan som 
tryggar personalförsörjningen. 
 
Kommunen eftersträvar jämställdhet och mångfald bland sina anställda. 
 
Fastställt av  Giltig från  
Kommunfullmäktige      1999-12-13  
 
Ansvarig  
Nils Svensson 

Bakgrund  
Rekrytering av rätt medarbetare är väsentligt för att säkerställa kvaliteten 
i servicen till brukarna. Det är därför viktigt att all rekrytering genomförs 
omsorgsfullt och med god framförhållning. 
 
Chefens möjlighet att rekrytera inskränks av att både lagen om 
anställningsskydd och kollektivavtalet innehåller bestämmelser som 
begränsar friheten i rekryteringen. 
 
Det är därför viktigt att både ha rutiner som säkerställer att lag och avtal 
följs och att ha rutiner som stöder chefen i rekryteringsprocessen. 

Rutin för rekrytering 
Rekryteringsprocessen kan översiktligt beskrivas enligt nedan.  
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Behovsanalys 
En rekryteringsprocess startar alltid i samband med att ett behov 
konstateras i verksamheten. Behovet kan uppstå när någon slutar eller när 
nya arbetsuppgifter behöver utföras. För att fundera kring hur behovet ser 
ut, kan följande frågeställningar hjälpa till 
 

• Kvarstår behovet av tjänsten? 
• Hur ser organisationens situation och utvecklingsbehov ut och 

vart är vi på väg? 
• Vilka arbetsuppgifter ingår i arbetet? 
• Kan arbetsuppgifterna omfördelas inom arbetsgruppen, enheten, 

förvaltningen eller kommunen med eller utan 
kompetensutvecklingsinsatser? 

• Vilken kompetens finns och vilken saknas i arbetsgruppen, på 
arbetsplatsen, i organisationen? Försök att skapa en heterogen 
gruppsammansättning. 

 

Kravprofil 
Kravprofilen är en beskrivning av vilka krav på kompetens du söker till 
följd av vad du identifierat i behovsanalysen. Kravprofilen ligger till 
grund för stegen framöver i rekryteringsprocessen. Kravprofilen 
tydliggör vilka som är framgångsfaktorerna i arbetet.  
 
Ta hjälp av mallen för att upprätta en kravprofil.  
 
Arbetsrättsliga regler som påverkar rekrytering. 
Lagen om anställningsskydd (LAS) och vårt kollektivavtal (AB) 
innehåller bestämmelser som begränsar chefens valfrihet i rekryteringen. 
Dessutom måste hänsyn tas till diskrimineringslagstiftningen. 
 
Innan du följer punkterna nedan ska samråd ske med förvaltningens 
personalsekreterare / rekryteringsenhet för att kontrollera om övertalighet 
inom förvaltningen föreligger, exempelvis det finns medarbetare som 
erhållit en tillsvidareanställning men som saknar placering. 
 
På de förvaltningar där rutiner finns kring arbetsrotation ska detta 
beaktas.  
 
Observera också de lokala kollektivavtal som finns med Kommunal kring 
vissa gruppers konvertering till tillsvidareanställning, så kallade 2:5.  
 

1. Finns det behov av att omplacera annan medarbetare?  
Ex: övertalighet vid arbetsbrist, omplaceringsbehov utifrån en 
rehabiliteringssituation eller omplacering p.g.a. personliga 
skäl, t.ex. arbetsplatsproblem.  
 

2. Finns det behov hos någon medarbetare som önskar höjd 
sysselsättningsgrad? 
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Innan nyanställning sker ska det prövas om arbetstagare som är 
anställd på arbetsstället och som anmält intresse ska erbjudas höjd 
sysselsättningsgrad. Om flera medarbetare har begärt detta avgör 
chef vem/vilka som får möjlighet till höjd sysselsättningsgrad.  

 
3. Finns det någon medarbetare som har företrädesrätt. 

Medarbetare som har varit anställd mer än tolv månader (360 dgr) 
under de senaste 3 åren, eller vid säsongsanställning 6 månader 
under de senaste två åren har företrädesrätt. Företrädesrätten 
gäller på den förvaltning som man senast arbetade vid. En 
förutsättning för att kunna erhålla anställning genom 
företrädesrätt är att man har tillräckliga kvalifikationer. Vid flera 
medarbetare som har företrädesrätt gäller turordning utifrån 
anställningstid i kommunen.  
 
Om den företrädesberättigade tackar nej till erbjudandet ska 
blanketten ”Erbjudan om anställning”  fyllas i. En kopia ska 
skickas till facket, en kopia till personalfunktion på förvaltningen 
och en kopia till löneenheten. Tackar man nej till en tjänst som 
man har företrädesrätt till utan skälig orsak mister man sin 
företrädesrätt. Arbetstagaren ska informeras om i vilka fall man 
mister företrädesrätten.   
 
Enligt lokalt kollektivavtal med Kommunal får annonsering ske 
trots att medarbetare har företrädesrätt men vid urval av sökande 
beaktas företrädesrätten.  
 

Diskriminering  
Diskriminering innebär att en individ behandlas sämre eller ges sämre 
möjligheter än någon annan i en jämförbar situation. I enlighet med 
diskrimineringslagstiftningen får sökande inte missgynnas på grund av 
deras kön, könsövergripande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning 
eller ålder. 
Förbudet mot diskriminering på grund av kön innebär också att man inte 
från diskriminera gravida kvinnor och i föräldraledighetslagen finns 
förbud mot att missgynna män och kvinnor som är eller tänker vara 
föräldralediga.  
 
Det är möjligt att göra undantag från diskrimineringsförbudet om det är 
ett led i strävandet att främja jämställdhet mellan kvinnor och män, så 
kallad positiv särbehandling.  
 
Diskrimineringslagstiftningen ska beaktas i samtliga delar i 
rekryteringsprocessen. Tänk bland annat på att kravprofil, urval, och 
intervju.  
Kravprofilen: De krav som ställs i kvalifikationskraven är motiverade 
med hänsyn till arbetet.   
Urval: Beakta de krav som ställts i kravprofilen och inget annat.  
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Intervju: De frågor som ställs vid intervjun får varken direkt eller indirekt 
missgynna sökande utifrån de olika diskrimineringsgrunderna.  
 

Annonsering  
När annonserar vi? 
Om ingen person har förtur enligt lag och avtal (se punkten 
Arbetsrättsliga regler som påverkar rekrytering) ska annonsering ske.  
 
I normalfallet annonseras alla tjänster som är längre än tre månader.  
 
Var annonserar vi? 
All annonsering sker internt och vid behov kompletteras denna med 
extern annonsering.  
  
Intern annonsering sker på: 

• Intranätet 
 
Extern annonsering sker på:  

• Lidköpings kommuns hemsida 
• Lidkopingsnytt.nu 
• Platsbanken på Arbetsförmedlingens hemsida 
• Övrigt utifrån behov 

 
I lokalpress ska alltid samordnad annonsering ske.  
 
Utformning av annons 
Utgå från kravprofilen vid framtagandet av annonstexten.  
Annonsen ska alltid innehålla följande delar 

• Beskring av enhetens verksamhet 
• Beskrivning av arbetsuppgifter 
• Kvalifikationer 

o Utbildningskrav  
o Erfarenhet 
o Personliga egenskaper 

 
Utformning av annonser är standardiserad och all annonsering sker via 
MyNetwork.  
Ansökningstiden är i programmet satt till 2 veckor. Önskas längre 
ansökningstid anges detta i meddelanderutan när publicering begärs.  

Hantering av ansökningar  
All hantering av ansökningar sker via MyNetwork. Ansökningarna 
diarieförs och arkiveras i programmet. Diarienummer från Platina får 
man av registrator i förvaltningen.  
När tjänsten är tillsatt lämnas en sammanställning över de sökande och 
uppgift om vem som fått anställningen till registrator. Använd rapporten 
”kort kandidatrapport” i MyNetwork för att få ut en sammanställning.  
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Den nyanställdes ansökningshandlingar, betyg och intyg skickas till 
personakt på lönekontoret. 

Kommunikation med sökande 
Alla kontakter med sökande innebär en möjlighet att ge ett positivt och 
professionellt intryck av verksamheten och av Lidköpings kommun.  
 
Kommunikation sker via MyNetwork genom automatisk bekräftelse av 
ansökningar. Via programmet ska också kommunikation ske av besked 
om tillsättning av tjänst och tack för visat intresse. De personer som varit 
på intervju kontaktas lämpligen personligen per telefon. Programmet kan 
vid behov användas för annan övrig kommunikation med sökande. 

Urval 
Med utgångspunkt från de utbildningskrav, erfarenheter och personliga 
egenskaper som tagits fram i kravprofilen gör anställande chef ett urval 
av vilka som ska kallas till intervju.  

Intervju 
Anställande chef är den som intervjuar. Till stöd för rekryterande chef 
kan annan arbetsgivarrepresentant delta i intervju. Vid chefsrekrytering 
erbjuds fackliga organisationer att träffa sökande som kallats till intervju. 
Vid andra tillfällen avgör anställande chef om fackliga organisationer 
och/eller ytterligare representanter får delta.  
 
Kalla till intervju 
Efter urval tas en personlig kontakt med de som valts ut för intervju. 
Informera om plats och tid, vilka som kommer att närvara samt vilka 
handlingar som ska tas med. 
 
Handlingar som den sökande ska ta med till intervjun är original eller 
vidimerade kopior av intyg och betyg om inte dessa redan har bifogats 
ansökningarna. Medborgare med utländskt medborgarskap ska uppvisa 
originalhandlingar på arbets- och uppehållstillstånd. Utdrag ur 
belastningsregister ska också uppvisas vid intervjutillfället för de tjänster 
där lagen kräver det.  
 
Förberedelser inför intervju 
Skapa en välkomnande och avspänd atmosfär i en trevlig, avskild och 
ostörd lokal. 
Förbered dig genom att läsa igenom ansökningshandlingarna och 
kravprofil. 
Planera så att det finns tid för avstämning av intrycken mellan varje 
intervju. Undvik att de intervjuade möter varandra.  
 
Intervjusamtalet 
Intervjun är det tillfälle då vi samlar information för att få veta om den 
sökande överensstämmer med kravprofilen, men intervjun är också ett 
tillfälle för marknadsföring av Lidköpings kommun, verksamheten och 
arbetet inför den sökande.  
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Som ett stöd för intervjusamtalet finns en checklista intervjusamtal  
 
Efter intervjun 
Ha en kort genomgång av intrycken av intervjun. Om flera grupper 
genomfört intervjun samlas grupperna och pratar om sina intryck. Det är 
anställande chef som avgör vem som ska anställas, men det är viktigt att 
lyssna på de synpunkter som kommer från de som varit med i 
rekryteringsprocessen. 

Kompletterande upplysningar  
Referenser 
Referenstagning syftar till att få en bredare bild av den sökande. Även 
referenstagningen ska utgå från kravprofilen och det är viktigt att du är 
förberedd vid referenstagningen. Som regel sköter rekryteringsansvarig 
referenstagning men den kan utföras av personalfunktion eller externa 
rekryteringskonsulter. 
 
Det är viktigt att:  

• Alltid ta referenser även om personen arbetat i kommunen 
tidigare 

• Alltid ta mer än en referens (från olika arbetsgivare, från chef 
samt kollega)  

• Innan referenser tas ska den sökande vara informerad om att så 
sker 

• Referenstagning sker efter intervjuer på de kandidater som bäst 
matchar kravprofilen 

• Jämför tidigare intryck och sök svar på eventuella frågor som 
uppkommit på intervjun 

• Genomför referenstagningen som en strukturerad intervju utifrån 
kravprofilen 

Dokumentera referenstagning och spara bland övriga 
ansökningshandlingar. 
 
Testning 
Som ett komplement till den egna bedömningen kan olika testverktyg 
användas. Testning görs i normalfallet enbart vid chefsrekryteringar och 
rekrytering till högre specialistbefattningar. Lidköpings kommun har 
upphandlat rekryteringstjänster, men även av vissa personalsekreterare 
kan utföra tester.  
 
Övriga kontroller och tester 
Ett ytterligare komplement inför beslut om anställning är 
nyanställningsundersökning. Undersökningen kan svara på om det 
föreligger några begränsningar eller hinder ur hälsosynpunkt för arbete i 
den sökta tjänsten. Något generellt krav på nyanställningsundersökningar 
föreligger inte utan behovet ska vara motiverat utifrån den tilltänkta 
tjänsten. Nyanställningsundersökning kan också förekomma om det av 
övriga underlag framkommit behov som motiverar ett bättre underlag för 
beslut.  
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Utländska medborgare 
För medborgare inom EU/EES-området krävs inte arbetstillstånd. 
Utländska medborgare som har permanent uppehållstillstånd behöver inte 
heller arbetstillstånd.  För övriga utländska medborgare krävs 
arbetstillstånd innan anställning sker. 

Beslut om anställning 
Kommunstyrelsen har till förvaltningschef delegerat uppdraget att fatta 
beslut om att anställa personal. Förvaltningschef har i sin tur möjlighet 
att delegera uppdraget till chef inom förvaltningen. Efter intervjuer, 
referenstagning och eventuella tester gör rekryterande chef det slutliga 
urvalet baserat på hur väl den sökande lever upp till den framtagna 
kravprofilen.  
 
Jävsförhållandet 
Att arbeta tillsammans med en nära anhörig kan ibland leda till 
intressekonflikter mellan ett gott ledarskap/medarbetarskap och privata 
lojaliteter. Därför är det inte tillåtet för en chef att anställa nära anhörig 
på egen enhet/avdelning. Som nära anhörig räknas till exempel föräldrar, 
syskon, partner och barn.  Anställning av anhöriga till medarbetare på 
enheten bör övervägas noga med tanke på intressekonflikter, lojaliteter 
och hur det kan komma att påverka arbetsklimatet i gruppen.  
 
Facklig samverkan  
Vid rekrytering av chefer ska alltid förhandling ske enligt § 11 MBL. I 
övrigt föreligger ingen skyldighet att förhandla innan beslut om 
tillsättning. Rekryterande chef ska utifrån samverkansavtalet hålla 
fackliga organisationer informerade om bemanningsfrågor på 
arbetsplatsen. 
 
Anställningsbeslut 
Chef kommer överens om lön och anställningsvillkor samt skriver 
anställningsavtal.  
Anställningsavtalet reglerar vad som ska gälla i anställningen, därför är 
det viktigt att det skrivs på rätt sätt. Kontakta din 
personalsekreterare/motsvarande om du är osäker hur du skriver 
anställningsavtalet.  

Introduktion 
Introduktionen är en viktig del i rekryteringen och chefen har det yttersta 
ansvaret för att den förbereds och genomförs. I Lidköpings kommun 
finns en övergripande rutin för introduktion av nyanställd. För vissa 
förvaltningar finns dessutom extra rutiner för introduktion. Se separat 
rutin för introduktion.  


