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Allmänt 

Vid rekrytering av chefer till kommunens förvaltningar ska kommuns personalpolicy vara 

vägledande. Förvaltningschefer ska ses som en kommungemensam resurs och 

kommundirektören har ett övergripande ansvar för förvaltningschefsgruppen. 

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för förvaltningscheferna och kommundirektören 

är deras chef med bland annat ansvar för löne- och medarbetarsamtal.  

 

Rekryteringsförfarandet  

När rekrytering är aktuell inleds processen med att kommundirektören kallar till en gemensam 

beredning med HR chef, KS presidium samt berörd nämnds presidium. Beredningen ska 

fastställa:  

- Om rekryteringen ska ske internt och/eller externt.  

- Om rekryteringskonsult ska anlitas samt om traditionell rekrytering med enbart 

annonsförfarande och/eller search (headhunting) ska tillämpas. 

- Tidplan för rekryteringsprocessen (inklusive preliminära datum för slutintervjuer).  

- Vilka deltagare/grupper som ska närvara vid intervjuerna.  

- Hur arbetet med kravprofil och annonsutförande ska genomföras.  

 

Rekryteringsgrupper  

Arbetsgivargrupp  

Kommundirektör, KS presidium samt nämndens presidium. Gruppen leds av 

kommundirektören 
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Chefsgrupp 

Representanter från förvaltningens ledningsgrupp samt från kommundirektörens 

ledningsgrupp. Antalet deltagare bör begränsas till tre - fyra personer. Gruppen leds av HR 

chefen 

 

Facklig grupp  

Utses av arbetstagarorganisationerna och kan se olika ut beroende av vilka 

medlemsgrupper/fack som finns representerade vid förvaltningen. Antalet deltagare bör 

begränsas till tre - fyra personer. Deltagarna ska ha mandat att företräda sin fackliga 

organisation i den slutliga samverkan om tillsättning av befattningen.  

 

Rekryteringskonsult  

Simrishamns kommun har upphandlade rekryteringskonsulter som kan användas under hela 

rekryteringsprocessen med kravprofil, annonsutförande, urvalsintervjuer, tester, 

djupintervjuer och referenstagning. Fördelen med anlitande av rekryteringskonsult är att de 

sökande kan vara anonyma under processens inledning. Först när slutkandidaterna presenteras 

av konsulten och intervjuer genomförs kan deltagandet i rekryteringsprocessen bli tillgängligt.  

Om kommunen väljer att sköta rekryteringen på egen hand kan konsulter ändå användas för 

djupintervjuer och tester. Interna och externa kandidater ska behandlas likartat vad gäller 

intervjuer och tester. Referenstagningen blir dock mer omfattande för externa sökande. 

 

Intervjuförfarande - slutintervjuer  

Respektive grupp ansvarar internt för planering och genomförande av sina intervjuer, men 

följer det schema som organiserats av arbetsgivaren.  

 

Ansvarområden  

Kommundirektören ansvarar för framtagande av kravprofil.  

HR chef samordnar rekryteringsförfarandet (innefattande facklig samverkan i form av samråd 

om kravprofil och tillsättningssamråd), föreslår lämplig rekryteringskonsult, lämplig 

annonsering i media samt godkänner slutligt annonsutförande efter förslag och synpunkter 

från parter i samråd om kravprofil.  
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Kommundirektören sköter förhandlingen om lön och anställningsvillkor med den som ska 

anställas. Samråd sker med KS presidium avseende lön och anställningsvillkor. 

HR chef upprättar anställningsavtalet, kommundirektören undertecknar och är högst ansvarig 

för villkoren i anställningsavtalet.  

Kommundirektören fattar beslut om anställning av förvaltningschef. 
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