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1. Inledning 

Arvidsjaurs kommuns arbetsmetod kompetensbaserad rekrytering utgör grunden för all 

rekrytering i kommunen och ska ingå som en naturlig del i hela förloppet från inventering av 

kompetensbehov, urval av den mest lämpliga kandidaten för tjänsten till introduktion av den 

nyanställde.  

Riktlinjen avser alla rekryteringar i Arvidsjaurs kommun och gäller oberoende av 

kollektivavtalsområde. Vilka befattningshavare har fått delegation att rekrytera olika 

yrkeskategorier framgår av kommunstyrelsens delegationsordning. Som ett stöd för chefer har 

även utarbetats en rutin, rutinen bygger på denna riktlinje för rekrytering i Arvidsjaurs 

kommun. 

1.2 Syfte 

Syftet med riktlinjen är att kvalitetssäkra, effektivisera, förtydliga och förenkla Arvidsjaurs 

kommuns rekryteringsarbete. Arvidsjaurs kommun ska uppfattas som EN arbetsgivare. 

1.3 Mål 

Målet med riktlinjen är att Arvidsjaurs kommun ska ha en god förmåga att rekrytera rätt slags 

person och kompetens i förhållande till dom krav och förutsättningar som befattningen ställer.  

Dessutom syftar riktlinjen till att säkerställa att rekryteringen uppfyller gällande Lagstiftning 

som tex. Diskrimineringslagen, Kommunallagen och Förvaltningslagen och att interna 

regelverk så att kommunens delegationsordning m.m. efterföljs.  

1.4 Ansvar 

Kommunfullmäktiges delegationsordning syftar till att tydliggöra till vilka befattningshavare 

som kommunfullmäktige har delegerat ansvar till att fatta beslut att anställa olika 

yrkeskategorier, dessutom att tydliggöra vilka rättigheter dessa befattningshavare eventuellt 

har att vidaredelegera rätten att anställa till underställda chefer. Kommunfullmäktiges 

delegationsordning syftar även till att tydliggöra hur/på vilket sätt de delegerade cheferna är 

skyldiga att återkoppla fattade beslut.  

1.5 Grundläggande för all rekrytering 

 Rekryterande chef/vd är ansvarig och kan ta stöd av HR-enheten under 

rekryteringsprocessen 

 Rekryterande chef/vd ska använda denna riktlinje vid all rekrytering 

 Arvidsjaurs kommuns digitala rekryteringsverktyg (Varbi) ska användas vid all 

rekrytering  

 Mångfald berikar kommunens arbetsplatser 

 Att nya medarbetare får en bra introduktion 

 Att kompetensbaserad rekryteringsmetod nyttjas vid all rekrytering   
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1.6 Mångfald och jämställdhet 

Vid all rekrytering ska diskrimineringsaspekterna beaktas med hänvisning till gällande 

lagstiftning. Kommunen ska verka för att främja etnisk mångfald.  

1.7 Intern rörlighet 

Arvidsjaurs kommun uppmuntrar medarbetare som vill byta arbete inom organisationen. 

Dock ska internt sökande ansöka enligt samma principer som externt sökande. Att främja 

intern rörlighet utvecklar både medarbetare och verksamhet. 

1.8 Vid beslut om rekrytering – arbetsrättslig prövning av 

rekryteringsbehovet 

I LAS §7:2 och AB §35 mom. 1c regleras att kommunen måste erbjuda nytt arbete till 

anställda som antingen riskerar att bli uppsagda eller som har gjort anspråk på högre 

sysselsättningsgrad alternativt har företrädesrätt.  

Den aktuella personen måste dock ha tillräckliga kvalifikationer för den aktuella tjänsten, dvs. 

uppfylla grundkraven i kravprofilen för tjänsten. Innan rekryterande chef går vidare i 

rekryteringsprocessen ska nedanstående situationer alltid undersökas enligt nedanstående 

prioriteringsordning:  

1. Omplaceringsbehov i förvaltningen och i Arvidsjaurs kommun i sin helhet. Undersök 

noggrant om det finns lediga tjänster som den övertaliga har tillräckliga kvalifikationer 

till. HR-enheten ska alltid kontaktas i ett tidigt skede när det finns ett behov av 

omplacering. 

2. Utökad sysselsättningsgrad enligt AB §5 mom. 1b. Om verksamhetens behov 

sammanfaller med den anställdes önskemål, erbjud högre sysselsättningsgrad till 

medarbetare som anmält ett intresse. 

3. Företrädesrätt. Rekryterande chef/vd kontrollerar om det finns övertaliga med intjänad 

företrädesrätt enligt LAS och som har tillräckliga kvalifikationer. Vid behov av stöd, 

kontakta HR-enheten. 

Om tjänsten inte behöver tillsätts enligt 1., 2. eller 3. kan chefen fortsätta 

rekryteringsprocessen med att den vakanta befattningen utannonseras. 

 

Lokalt kollektivavtal (LOK) inom Visions och Kommunals avtalsområde: 

Tjänster som är längre än 14 dagar och kortare än 6 månader kan direkt erbjudas till 

företrädesberättigad enligt aktuellt LAS-lista. Vikariat som förlängs med max två månader 

kan erbjudas direkt till den som redan vikarierar på tjänsten oavsett vilken plats personen har 

på LAS-listan. 
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1.9 Rekryteringsgrupp 

En rekryteringsgrupp ska utses vid anställningar som pågår under minst 6 månader. 

Rekryterande chef/vd utser vem som ska delta i rekryteringsgruppen samt vid 

intervjutillfället. Rekryteringsgruppen består av representanter för arbetsgivare, verksamhet 

och fackliga organisationer och ska inte vara för stor utan vara i det antal man kommer 

överens om och som är relevant för den aktuella rekryteringen. Befattningen för tjänsten 

påverkar sammansättning och storlek på gruppen. 

Rekryteringsgruppen är endast rådgivande och rekryterande chef/vd med delagarad 

beslutanderätt i enligt med kommunstyrelsens delegationsordning fattar beslut att anställa.  

Rekryteringsgruppens uppgift är att: 

- Bidra till optimalt urval baserat på de krav som tjänsten ställer 

- Eventuellt delta vid intervju eller ta del av sammanställning av intervju 

- Delta i beslutsdiskussionen och lämna förslag till beslut 

Rekryteringsgruppens arbete med urval och förslag till beslut angående anställning ska göras 

med hjälp av kommunens verktyg för rekrytering (Varbi) och metoden ska vara den 

kompetensbaserade rekryteringsmetod som Arvidsjaurs kommun har beslutat ska gälla. 

2.0 Annonsering 

Grundregeln är att alla lediga jobb ska annonseras och detta sker via kommunens verktyg för 

rekrytering (Varbi). Innan annonsen publiceras ska rekryterande chef/vd föra en dialog med 

berörd facklig organisation som ska ges möjlighet att lämna synpunkter. Ansökningstiden bör 

vara minst 14 dagar, men kan förlängas i syfte att få bättre underlag för slutligt urval.  

Vid behov kan tjänster annonseras via andra lämpliga medier såsom lokaltidning, 

branschmedia, jobbsajter och sociala medier. Denna typ av annonsering beslutas och bekostas 

av respektive verksamhet. 

3.0 Diarieföring och överklagan 

Ansökningshandlingar är offentliga handlingar och det innebär att anställningsbeslut kan 

överklagas med åberopande av diskrimineringslagarna och kommunallagen. Det gäller alla 

dokument av betydelse för beslutet. Följande handlingar ska därför sparas hos rekryterande 

chef/vd i två år efter avslutad rekrytering:  

- Underlag till kravprofil  

- Intervjufrågor  

- Strukturerad bedömning  
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Följande sparas per automatik i kommunens verktyg för rekrytering (Varbi): 

- Annons och sökandeförteckning 

- Personligt brev och meritförteckning/CV från de sökande som intervjuats 

För den som anställs ska personligt brev, meritförteckning/CV, original av protokoll vid 

chefsrekrytering läggas i personakten. HR-enheten ansvarar för att dessa uppgifter läggs i 

personakten. Beträffande anställningsavtalet ansvarar Löneenheten för att 

anställningsavtalet läggs i personakten. 

4.0 Kommunala bolag 

Riktlinjen ska efter antagande överlämnas till Arvidsjaurs Kommunföretag AB för 

tillämpning i bolagskoncernen, i enlighet med ägardirektiv fastställda av 

kommunfullmäktige. 

 

__________ 
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