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Riktlinjer för rekrytering 

Rekryteringsprocessen är ett tillfälle för Hultsfreds kommun som arbetsgivare 

att möta potentiella medarbetare. Hultsfreds kommuns största utmaning är att vi 

konkurrerar om samma kompetens som 289 andra kommuner. Därför behöver 

vi finna vårt speciella sätt att sticka ut bland andra. En schysst rekrytering anser 

vi är en av de saker som ska få nya medarbetare att söka sig till just oss.  

 

För att säkra att rekryteringsprocessen sker på ett likvärdigt sätt i hela organisat-

ionen finns dessa riktlinjer framtagna. Dokumentet ger vägledning för det ge-

mensamma arbetet för en schysst rekrytering. Som komplement till detta doku-

ment finns också rutiner och checklista för rekrytering och anställningsavtal.  

 

En rekrytering, tillsvidare eller tidsbegränsad kan komma att bli aktuell när en 

medarbetare till exempel säger upp sig, avgår med pension, tar tjänstledigt, blir 

sjukskriven, när en ny tjänst tillkommer eller när pengar avsätts för en projek-

tanställning. Vid tillsättning av en tjänst styr verksamhetens behov samt lagar, 

regler och riktlinjer vem som kan bli aktuell för tjänsten. Hänsyn ska bland annat 

tas till Diskrimineringslag, Arbetsmiljölag, Medbestämmandelag, Allmänna be-

stämmelser, Lagen om anställningsskydd och Samverkansavtal. 

 

En schysst rekrytering 

Hultsfreds kommuns målsättning är att rekrytera medarbetare med rätt kompe-

tens för verksamheten och med en attityd som överensstämmer med vår värde-

grund ”Du syns och hörs i Hultsfred!”. Det innebär att vi har en kvalitetssäkrad 

rekrytering där de sökande får snabb återkoppling på sin ansökan och ett gott 

bemötande från oss. I rekryteringsprocessen utgår vi ifrån den kravspecifikation 

vi satt upp och vi har en professionell hantering av urval, intervjuer och tillsätt-

ning. Rekryteringen ska genomföras på lika villkor oavsett om den som kallas 

till anställningsintervju är internt eller externt sökande.  

 

Oavsett om kandidaten blir erbjuden arbete eller inte ska vi arbeta för att kandi-

daten får en god upplevelse av Hultsfreds kommun som arbetsgivare och av re-

kryteringsprocessen. Att genomföra en schysst rekrytering som är professionell 

och kvalitativ är för Hultsfreds kommun ett led i arbetet att vara en attraktiv 

arbetsgivare.  
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Jämställdhet och mångfald  

Vid en rekrytering är det av största vikt att utgå ifrån ett jämställdhets- och mång-

faldsperspektiv. Kommunens personalförsörjning ska ske genom en balans mel-

lan intern rörlighet och extern rekrytering med fokus på mångfald bland män och 

kvinnor, äldre och yngre samt människor med olika etniskt och kulturellt ur-

sprung. Mångfald berikar kommunen som arbetsgivare och arbetsplats och leder 

till utveckling. Hultsfreds kommun ska verka för att underlätta rekryteringen av 

underrepresenterade grupper. 

 

Intern rörlighet 

I Hultsfreds kommun vill vi ta tillvara talang och uppmuntra till intern rörlighet, 

det vill säga att ge medarbetarna möjlighet att utvecklas i kommunen, prova an-

nat arbete och byta arbetsuppgifter. Detta betyder att medarbetare som redan har 

en anställning i Hultsfreds kommun har samma möjlighet som en extern sökande 

att få ett utannonserat jobb.  

 


