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Rutiner för rekrytering   

Hultsfreds kommuns rekryteringsarbete ska präglas av hög professionalitet och 

kvalitet. Detta dokument är tänkt som ett stödmaterial för att säkerställa att re-

kryteringsprocessen sker på ett professionellt och enhetligt sätt och i linje med 

kommunens arbete för en schysst rekrytering. En rekryteringsprocess består av 

flera olika faser. Processens olika faser följer en viss given ordning och syste-

matik, vilket beskrivs i detta dokument. Dokument är upprättat utifrån Hultsfreds 

kommuns riktlinjer gällande rekrytering.   

 

Förberedelse inför en rekrytering 

Behovsinventering 

Varje rekrytering är unik och innebär en möjlighet för organisationen att tänka 

framåt. Det är därför viktigt att ansvarig chef gör en behovsinventering i verk-

samheten. Detta innebär en översyn av eventuella förändringar av arbetsinne-

håll för berörd befattning och av organisationen.  

 

Det kan bli aktuellt att göra en rekrytering, tillsvidare eller tidsbegränsad, när en 

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

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

ställning. 

 

Om det framkommer att en rekrytering ska genomföras ska respektive förvalt-

nings HR-konsult kontaktas för att undersöka om omplaceringsbehov föreligger, 

om någon medarbetare har önskat högre sysselsättningsgrad eller om det finns 

någon medarbetare som har företrädesrätt till tjänsten. Därefter kan frågeställ-

ningen besvaras om det är aktuellt med en extern rekrytering eller om behovet 

kan lösas internt.  

 

Om behovet av extern rekrytering kvarstår är det viktigt att fundera på vilka krav 

som ska ställas på den sökande. Vad är det för medarbetare verksamheten behö-

ver? Vilka kompetenser, egenskaper och erfarenheter bör personen ha för att 

vara en potentiell medarbetare?  

 

Målsättningen för Hultsfreds kommun är att annonsera tillsvidaretjänster med 

100 % sysselsättningsgrad. Undantag för annonsering kan göras för anställnings-

behov som understiger tre månader samt för anställningar som understiger 50 %. 

Vid kortvariga vikariat kan också undantag göras efter kontakt med berörd fack-

lig organisation.  
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Rekryteringssystem 

Hultsfreds kommun har valt att använda sig av Visma recruit som rekryterings-

verktyg som är ett processtöd för rekrytering.1 Varje chef har tillgång till stöd-

systemet och hanterar och administrerar sina rekryteringar med stöd av förvalt-

ningens HR-konsult.  

 

Annonsutformning 

Samtliga annonser som publiceras via rekryteringssystemet ska innefatta tre de-

lar; beskrivning av arbetsplatsen, arbetsbeskrivning och kvalifikationer.  

 

Beskrivning av arbetsplatsen 

I beskrivningen av arbetsplatsen är det lämpligt att beskriva organisations-

kulturen, betona vart organisationen är på väg samt vilken vision och målbild 

verksamheten arbetar efter. Beskriv och ge gärna konkreta exempel.  

 

Arbetsbeskrivning 

Arbetsbeskrivningen kan vara generell eller specifik. Valet beror på om annon-

sen avser en allmän eller särskild rekrytering. Arbetsbeskrivningen ger antingen 

en övergripande bild av hur det är att arbeta i Hultsfreds kommun eller en mer 

detaljerad beskrivning av arbetsplatsen med konkreta exempel.   

 

Kvalifikationer 

Gällande kvalifikationer behöver noga överväganden göras gällande exempelvis 

kompetenser, egenskaper, utbildning och erfarenhet. Det är viktigt att tänka på 

vilka krav som ställs och vad som anses vara meriterande. Det är utifrån kvali-

fikationskraven som urvalet görs då kandidaternas meriter bedöms utifrån dessa.   

 

Platsannonser får inte vara diskriminerande och de krav som ställs ska vara re-

levanta och objektivt försvarbara i förhållande till det arbete som ska utföras. 

Annonserna ska även utformas så att de uppmuntrar till att främja mångfald på 

arbetsplatsen.  

 

  

 
1 https://recruit.visma.com/  

https://recruit.visma.com/
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Fler detaljer 

Slutligen behöver annonsen innehålla en titel/rubrik. Detta är den texten som 

intresserade sökande kommer se som klickbar länk på exempelvis arbetsför-

medlingens hemsida. Tänk på att titeln/rubriken ska spegla annonsinnehållet och 

samtidigt kunna locka potentiella medarbetare.  

 

Vidare behövs också information om anställningsformen. Är det en tillsvidare-

tjänst eller en tidsbegränsad tjänst? Omfattningen på tjänsten ska också anges. 

Detta anges i deltid eller heltid samt tjänstgöringsgrad. Annonsen behöver också 

innehålla information om tillträdesdatum alternativt en tillträdesbeskrivning och 

om rekryteringen omfattas av löpande urval. 2 Vid löpande urval görs urval under 

ansökningstiden och sökande kan komma att kallas till intervju under ansök-

ningstiden. Rekryteringen får inte avslutas innan sista ansökningsdag, även om 

löpande urval tillämpas och intervjuer sker under ansökningstiden. Ansvarig 

chef ska även uppge sista datum för ansökningstiden och eventuellt datum för 

när intervjuer är planerade. Normen är att annonseringstiden är två veckor, om 

inget annat är överenskommet.  

 

Under rekryteringsprocessen 

Urval 

Under annonseringstiden är det chefens ansvar att kontinuerligt gå in och bevaka 

sin rekrytering för att hitta potentiella kandidater till urvalsprocessen. För att för-

bereda urvalsprocessen ska chefen utgå från kvalifikationskraven och välja ut de 

kandidater som har bäst meriter för den utannonserade tjänsten.  

 

När annonseringstiden har gått ut ska rekryterande chef omgående göra sitt slut-

giltiga urval och gradera kandidaterna. De kandidater som motsvarar kvalifikat-

ionskraven går vidare i rekryteringsprocessen och en ytterligare bedömning görs 

för att kalla de bäst lämpade till intervju. De sökande som inte går vidare i pro-

cessen ska få en återkoppling, vilket görs enkelt via rekryteringsverktyget. Om 

det finns övriga sökande som väntar på besked är det lämpligt att kontakta och 

informera om att deras ansökan fortfarande är aktuell men berätta att de återigen 

blir kontaktade om de går vidare till intervju. 

 

För att en rekrytering ska vara professionell och hålla hög kvalitet är det viktigt 

att vara objektiv och utgå från kravspecifikationen. Att använda sin ”magkänsla” 

är inte okej. Lagen om offentlig anställning säger att vid anställning ska avseende 

fästas bara vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Skickligheten 

 
2 Exempel på tillträdesbeskrivning; tillträde sker enligt överenskommelse.  
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ska sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat.3 De kandidater 

som kallas till intervju ska under intervjutillfället få information om hur rekryte-

rande chef väljer att återkoppla under processen.  

 

Intervju 

Intervjutillfället är en möjlighet för båda parter att bilda sig en uppfattning om 

varandra. Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är arbetsgivaren som ska 

välja arbetstagare, arbetstagaren ska i lika stor utsträckning välja oss som arbets-

givare.  

 

Intervjun börjar redan när anställande chef ringer upp för att bjuda in till intervju 

eller skickar en kallelse till intervjutillfället. Innan kontakt tas är det bra att tänka 

igenom vad som ska förmedlas. Förväntas kandidaten komma förberedd utifrån 

några särskilda frågeställningar och ska betyg/intyg tas med och uppvisas? 

 

När intervjun genomförs är det viktigt att ha en intervjumall som avspeglar an-

nonsen. De frågor som ställs ska vara till hjälp för att ta reda på om kandidaten 

är kvalificerad för tjänsten. Samma intervjumall ska användas för samtliga kan-

didater. Att använda samma intervjumall har som syfte att få jämförbara un-

derlag för att kunna bedöma vem som är mest kvalificerad för jobbet. Ibland 

finns även behov av att genomföra en andra intervju för att kunna komma till ett 

beslut. Anställande chef kan genomföra intervjun själv eller tillsammans med en 

kollega eller medarbetare.  

 

Vid ett första möte kan det vara bra att kontrollera kandidatens identitet, så att 

personen framför är samma person som har sökt tjänsten. Detta görs via en ID-

kontroll. Under intervjun bör rekryterande chef även kontrollera att kandidaten 

har arbetstillstånd. Ett arbetstillstånd krävs om personen inte är svensk medbor-

gare.  

 

Referenstagning 

När intervjun är genomförd och anställande chef överväger att erbjuda kandida-

ten en tjänst ska kandidatens referenser alltid kontaktas innan ett eventuellt er-

bjudande om anställning ges. I första hand ska kandidatens tidigare chef efter-

frågas som referens. Har kandidaten tidigare varit anställd i Hultsfreds kommun 

ska anställande chef kontakta den sökandes tidigare chef i organisationen. Om 

inte chefen arbetar kvar så ska anställande chef kontakta förvaltningens HR-kon-

sult.  

 
3 LOA § 4 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-198280-om-anstallningsskydd_sfs-1982-80
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Innan referenstagning behöver anställande chef fundera på vilka frågeställningar 

som är relevanta och därefter genomföra en strukturerad referenstagning med 

syfte att tillföra information så att ett välgrundat beslut kan tas.  

 

Avsluta rekryteringsprocessen 

Återkoppling 

Om det finns kandidater som ännu inte fått återkoppling från första urvalet men 

som inte kallats till intervju så behöver de få en återkoppling om att tjänsten är 

tillsatt med annan sökande eller att rekryteringen avbryts. De kandidater som 

varit på intervju och som inte kommer att erbjudas anställning ska få muntlig 

återkoppling om inte annan överenskommelse har gjorts vid intervjutillfället.  

 

Erbjudande om anställning 

Innan erbjudande om anställning behöver anställande chef ha förvissat sig om 

att medarbetaren uppfyller kvalifikationskraven för tjänsten. Kandidaten ska 

också ha en god kännedom om vad arbetet innebär och vilka förmåner som finns 

hos Hultsfreds kommun.4 Anställande chef behöver ha kunskap om vilken lön 

kandidaten kan erbjudas vid anställningens ingående. Förvaltningens HR-kon-

sult kan kontaktas för eventuella lönefrågor.  

 

Att anställa en utländsk medborgare 

Det är arbetsgivarens ansvar att kontrollera att den person som anställs har rätt 

att vistas och arbeta i Sverige. Huvudregeln är att tredjelandsmedborgare, dvs. 

medborgare utanför EU/EES, ska ha ett arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige. 

För asylsökande krävs beslut om AT-UND från Migrationsverket för att perso-

nen ska få arbeta i Sverige. Sveriges kommuner och landsting har givit ut Cirku-

lär 17:25 där anställande chef kan läsa mer om vilka riktlinjer som gäller för att 

anställa en utländsk medborgare. Som stöd finns även Hultsfreds kommuns in-

terna riktlinjer för att anställa utländsk medborgare.5 

 

  

 
4 Friskvård och förmåner- detta erbjuder vi dig (2020-01-14) 
5 Rutin vid anställning av utländska medborgare (2020-01-14) 

http://www.hultsfred.se/kategori/anstalld/formaner-lediga-jobb/
http://www.hultsfred.se/artikel/rutin-vid-anstallning-av-utlandsk-medborgare/


 

 Rutiner för rekrytering 

Personalkontoret 
 

2020-01-14 

 

8 (8) 

Avsluta rekryteringen 

När en kandidat har erbjudits anställning och tackat ja till tjänsten behöver re-

kryteringen avslutas. I rekryteringssystemet ska kandidaten markeras som an-

ställ. Ansökningshandlingar i form av personligt brev, CV och eventuella bilagor 

för den person som anställs ska skrivas ut. Dessa handlingar ska sedan bifogas 

till anställningsavtalet när de skickas till personalkontoret för arkivering. Anstäl-

lande chef behöver sedan kontakta förvaltningens HR-konsult som hjälper till att 

avsluta rekryteringen.  

 

Underlag vid anställning 

När rekryteringen är avslutad ska anställningsavtal upprättas. Övriga underlag 

så som sekretesshandling, hälsodeklaration samt övriga blanketter som exem-

pelvis pedagogisk måltid och anhöriglista ska också fyllas i. I flertalet av våra 

verksamheter föreligger även kontroll av utdrag ifrån belastningsregistret, vil-

ket innebär att de som omfattas av registerkontroll inte får anställas om inte re-

gisterutdrag har lämnat inför anställningen. Vänligen var god se Hultsfreds 

kommuns rutiner för anställningsavtal och övriga underlag för information vid 

upprättande av anställningsavtal och övriga underlag. Rutinerna innehåller 

även vidare information om kontroll av utdrag ifrån belastningsregister.  

 


