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Yttrande över Stadsrevisionens granskning 
av rekrytering av förvaltnings- och 
bolagschefer i Göteborgs Stad  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att revidera riktlinjen för rekrytering, utveckling 
och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer. 

2. Som yttrande över Stadsrevisionens revisionsrapport: Granskning av rekrytering av 
förvaltnings- och bolagschefer i Göteborgs Stad översänds stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning 
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av rekrytering av förvaltnings- och 
bolagschefer. Rapporten överlämnades 2019-10-23, antecknades av kommunstyrelsen 
2019-11-06 samt av kommunfullmäktige 2019-11-21. I följebrev från stadsrevisionen 
framgår att stadsrevisionen vill ha ett yttrande från kommunstyrelsen senast den 15 
januari, ett yttrande innehållande vilka åtgärder kommunstyrelsen planerar att göra med 
anledning av rekommendationen i rapporten. 

Stadsrevisionen rekommenderar kommunstyrelsen att, utifrån sin stödjande roll och 
vägledande roll, stärka processen för rekrytering av förvaltnings- och bolagschefer så att 
legala krav på insyn, saklighet och opartiskhet säkerställs. 

Stadsledningskontoret har tidigare uppmärksammat behov av en revidering av riktlinjen 
för rekrytering, utveckling och avveckling med anledning av den förändring som 
genomfördes 2019-02-06 då kommunstyrelsen beslutade att personalutskottet övergår till 
en personalberedning. Stadsrevisionens rapport visar också på ett behov av revidering där 
de rekommendationer som angivits kan beaktas. 

Bedömning ur ekonomisk och ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 
dimensioner. 
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Bedömning ur social dimension 
En brist i legala krav på insyn, saklighet och opartiskhet vid rekrytering av förvaltnings- 
och bolagschefer kan påverka tilliten till stadens verksamheter, tilliten till staden som 
servicelämnare och arbetsgivare.  

Bilaga 
1. Rapport med bilagor - Granskning av Rekrytering av förvaltnings- och 

bolagschefer i Göteborgs Stad 
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Ärendet  
Riktlinjen för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer i 
Göteborgs Stad (dnr 0582/17) anger roller för personalutskottet i rekrytering och 
förtroendefrågor. Personalutskottet har övergått till en beredning vilket ger en otydlighet i 
processerna så som de är beskrivet idag.  

Stadsrevisionen har 2019-10-23 översänt en granskningsrapport innehållande tre 
rekommendationer för att utveckla rekryteringsprocessen för säkerställande av legala krav 
på insyn, saklighet och opartiskhet.  

I följebrev från stadsrevisionen framgår att stadsrevisionen vill ha ett yttrande från 
kommunstyrelsen senast den 15 januari, ett yttrande innehållande vilka åtgärder 
kommunstyrelsen planerar att göra med anledning av rekommendationen i rapporten. 

Beskrivning av ärendet 
Riktlinjen för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och 
bolagschefer (dnr 0582/17) 
2017-03-15 beslutade kommunstyrelsen att ge personalutskottet i uppdrag att utreda hur 
regelverket kring tillsättning och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer kan 
förändras. Uppdraget inkluderade att ta fram förslag på rutiner för lönesättning av 
tillfälliga chefslöner där stadsdirektören fastställer lön samt en utvärdering av tidigare 
riktlinje för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer (dnr 
1474/13).  

2017-05-24 godkände personalutskottet stadsledningskontorets förslag till hantering av 
ärendet. En opartisk utvärdering samt en omvärldsbevakning genomfördes av upphandlad 
konsult som en viktig del i det fortsatta arbetet.  

Stadsledningskontoret återkom med tjänsteutlåtande i ärendet till personalutskottet 2018-
04-25. Ärendet beslutades i personalutskottet den 2018-12-19, i kommunstyrelsen 2019-
02-06 samt i kommunfullmäktige 2019-02-21.  

2019-02-06 beslutade kommunstyrelsen att personalutskottet övergår till en beredning. 

I riktlinjen för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer 
ges personalutskottet två roller. En roll vid rekrytering där personalutskottet intervjuar 
slutkandidater ur ett kommunövergripande perspektiv, en samsyn med rekryterande 
presidium krävs för rekrytering. Om inte samsyn finns sker samtycke med 
kommunstyrelsens presidium. Den andra rollen som personalutskottet tilldelats är innan 
beslut tas i en förtroendefråga för en förvaltnings- eller bolagschef, samråd ske med 
personalutskottet innan beslut. 

En personalberedning har inte samma mandat som ett personalutskott, vilket i detta ger en 
otydlighet i processerna så som de är beskrivna i riktlinjen. 

Stadsrevisionens granskning av rekrytering av förvaltnings- och bolagschefer 
Rekrytering av förvaltnings- och bolagschefer är en strategisk fråga för Göteborgs Stad. 
Bland annat på grund av naturlig avgång genomfördes ett tjugotal rekryteringar under 
2017 och 2018 av förvaltnings- och bolagschefer. Revisorsgruppen identifierade 2018 
risker inom området chefsrekrytering och beslutade i revisionsplanen om en granskning.   
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Granskningen omfattade Angereds stadsdelsnämnd, Askim-Frölunda-Högsbo 
stadsdelsnämnd, fastighetsnämnden, Förvaltnings AB Framtiden, Higab AB, 
lokalnämnden och kommunstyrelsen. 

Granskningen visade att det finns en etablerad process för rekrytering av förvaltnings- 
och bolagschefer. Stadsrevisionens samlade bedömning är att nämnder och styrelser till 
viss del hanterar rekrytering av förvaltnings- och bolagschefer på ett ändamålsenligt sätt. 
I granskningen har stadsrevisionen identifierat tre områden där de ser ett behov av att 
utveckla rekryteringsprocessen: 

• Roller och ansvar behöver förtydligas och ansvaret behöver preciseras för vem som 
gör vad och vem som är ansvarig i de olika momenten i processen. 

• Rekryteringsprocessen behöver bli mer transparent. Centrala moment sker muntligt 
med hänsyn tagen till sökandes integritet. Stadsrevisionen anser att avsaknad av 
dokumentation medför att det inte går att följa centrala moment och 
ställningstaganden i rekryteringen, och således inte presidiernas beredning av 
rekryteringsärendet. Det går därför inte i efterhand att fullt ut spåra och värdera på 
vilka sakliga grunder rekrytering sker. 

• Allmänhetens möjlighet till insyn i rekryteringsprocessen behöver stärkas. 
Stadsrevisionens uppfattning är att varken kommunstyrelsen eller respektive 
nämnd/styrelse har tagit ställning till handlingarnas status i förhållande till 
offentlighetsprincipen. De bedömer vidare att allmänhetens möjlighet till insyn 
försvåras då handlingarna inte förvaras samlat och då det inte är klarlagt vilka 
handlingar i en rekrytering som utgör allmänna handlingar.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Rekrytering är en viktig strategisk fråga för Göteborgs Stad, inte minst rekrytering av 
förvaltnings- och bolagschefer. En professionell och strukturerad process är viktig för 
säkerställa en objektiv och saklig hantering i fråga om urval och bedömning av sökande, 
samt viktigt för att säkerställa att staden kan rekrytera chefer som har förmåga att 
utveckla stadens verksamheter. 

Med anledning av den förändring som skett i och med att kommunstyrelsen beslutade att 
personalutskottet övergår till beredning samt stadsrevisionens granskningsrapport av 
rekrytering av förvaltnings- och bolagschefer är stadsledningskontorets bedömning att en 
revidering av riktlinjen bör genomföras. Riktlinjen för rekrytering, utveckling och 
avveckling av förvaltnings- och bolagschefer bör i sin processbeskrivning stämma 
överens med den organisation som är beslutad. Vidare är det viktigt att stärka 
rekryteringsprocessen så att legala krav på insyn, saklighet och opartiskhet säkerställs, 
därför bör stadsrevisionens identifierade behov av utveckling av processen beaktas.  

 

 

 

Tina Liljedahl Scheel  

HR-direktör 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  

 





Bakgrund
Rekrytering av förvaltnings- och bolagschefer är en strategiskt viktig fråga för 
Göteborgs Stad. En professionell och strukturerad rekryteringsprocess behövs för att 
säkerställa att staden kan rekrytera chefer som har förmåga att utveckla stadens 
verksamheter. Det är också en förutsättning för att säkerställa en objektiv och saklig 
hantering ifråga om urval och bedömning av de sökande.

För att skapa förtroende för processen, och för valet av de chefer som anställs, är det 
viktigt att processen är tydligt beskriven och transparent. Om allmänheten eller de 
som är intresserade av att söka sig till stadens högsta chefstjänster får uppfattningen 
att rekryteringsprocessen inte präglas av saklighet och opartiskhet riskerar inte bara 
rekryteringsbasen utan också förtroendet för staden att minska.

Göteborgs Stad konkurrerar med andra arbetsgivare om attraktiv arbetskraft. När det 
gäller stadens möjligheter att attrahera personer med rätt erfarenhet och kompetens 
till chefspositioner finns en påtaglig risk att regelverken kring insyn, saklighet och 
opartiskhet upplevs som begränsande vad gäller skyddet för de sökandets integritet i 
rekryteringsprocessen. Staden måste således i sin process balansera dessa delvis 
motstående intressen. Rekryteringsprocessen måste uppfylla legala krav på insyn, 
saklighet och opartiskhet samtidigt som det är viktigt att säkerställa att dokumenta-
tion och underlag, av respekt för den enskildes integritet, inte innehåller mer informa-
tion än nödvändigt.

Rekrytering av förvaltnings- och bolagschefer i Göteborgs Stad sker i en särskild 
rekryteringsprocess som regleras i riktlinjer från kommunfullmäktige.  Det är 
respektive nämnd eller bolagsstyrelse som har huvudansvaret för rekryteringen av 
förvaltnings-/bolagschef till sin verksamhet. Kommunstyrelsen har en stödjande och 
vägledande roll i rekryteringsprocessen och nämnden för Intraservice ansvarar för att 
genomföra personbedömningar. Därutöver upphandlas rekryteringskonsult för att 
genomföra stora delar av själva rekryteringsarbetet. Det är således ett flertal parter 
involverade vid rekryteringen. Det är därför särskilt viktigt att det finns en tydlig 
roll- och ansvarsfördelning mellan de olika parterna. 

Rapportsammandraget baserar sig på rapporten Granskning av förvaltnings- och 
bolagschefer  som finns på www.goteborg.se/stadsrevisionen. 

Utgångspunkter i granskningen
Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnder och styrelser hanterar 
rekryteringar av förvaltnings- och bolagschefer på ett ändamålsenligt sätt. 

Granskning: rekrytering av förvaltnings- och 
bolagschefer

 22 oktober 2019

Rapportsammandrag
Stadsrevisionen
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Vi har granskat genomförda rekryteringar av förvaltnings-/bolagschefer i Angereds 
stadsdelsnämnd, Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsnämnd, fastighetsnämnden, 
Förvaltnings AB Framtiden, Higab AB och lokalnämnden. Även kommunstyrelsen 
omfattas av granskningen utifrån sin stödjande roll. 

Iakttagelser och bedömningar
Granskningen visar att det inom Göteborgs Stad finns en etablerad process för 
rekrytering av förvaltnings- och bolagschefer. Vi ser positivt på kommunstyrelsens 
stödjande och vägledande roll i samband med rekryteringen då detta ger förutsätt-
ningar för ett strukturerat och professionellt arbetssätt inom staden som helhet. Av 
granskningen framkommer även att de rekryterande presidierna i huvudsak är nöjda 
med stadens process och att de har varit eniga om vilken kandidat som ska anställas.

Vår samlade bedömning är att nämnder och styrelser till viss del hanterar rekryte-
ringar av förvaltnings- och bolagschefer på ett ändamålsenligt sätt. Vi har i gransk-
ningen identifierat tre områden där vi ser ett behov av att utveckla rekryteringspro-
cessen. Nedan redogör vi för dessa områden.

Roller och ansvar behöver förtydligas

Vi har i granskningen funnit att ansvars- och rollfördelningen inte är fullt ut tydlig-
gjord mellan parterna.
Vi bedömer att nämndernas och styrelsernas beslutande roll är tydlig när rekryte-
ringsprocessen startar och slutar. Under själva genomförandet behöver dock rollerna 
tydliggöras och ansvaret preciseras för vem som gör vad och vem som är ansvarig för 
de olika momenten i processen. Det är exempelvis inte tydligt vilken av parterna som 
ansvarar för centrala moment i rekryteringen såsom urval till, och genomförande av 
kandidatpresentationen.
Vi bedömer även att det inte är fullt ut tydliggjort vad som ingår i kommunstyrelsens 
ansvar som stödfunktion. En konsekvens av denna otydlighet är att ingen tar ansvar 
för att de olika momenten i processen dokumenteras och att handlingar sparas på ett 
adekvat sätt. I följande avsnitt kommer vi att belysa de granskade rekryteringarnas 
följsamhet mot lagstiftningen ytterligare.

Rekryteringsprocessen behöver bli mer transparent

Granskningen visar att det till viss del går att spåra och värdera på vilka sakliga 
grunder en förvaltnings- eller bolagschef har rekryterats. De handlingar som vi har 
tagit del av och som utgör underlag för rekryteringsbeslutet är kravprofilen samt CV 
och ansökningsbrev från den som slutligen har anställts. Detta innebär att vi i efter-
hand skulle kunna göra en jämförelse mellan kravprofil och CV för att se om den 
rekryterade personen svarar upp till kravprofilen.  

Samtidigt konstaterar vi att centrala moment i rekryteringsprocessen sker muntligt 
såsom urval av sökande och kandidatpresentation. Vi konstaterar även att resultatet 
från momenten förmedlas muntligt mellan såväl rekryteringskonsult och kommunsty-
relsen som mellan kommunstyrelsen och presidierna, men även mellan presidierna 
och respektive nämnd eller styrelse. 
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Vår uppfattning är att skälen till att rekryteringsprocessen i huvudsak sker muntligt 
är att värna om den sökandes integritet. Vi bedömer dock att avsaknaden av doku-
mentation medför att det inte går att följa centrala moment och ställningstaganden i 
rekryteringen, och således inte heller presidiernas beredning av rekryteringsärendet. 
Enligt vår bedömning går det därför inte att i efterhand fullt ut spåra och värdera på 
vilka sakliga grunder rekryteringen sker. Detta kan innebära risk för att rekryterande 
nämnder och styrelser, vid förförfrågningar i efterhand, inte har tillräckliga underlag 
för att kunna visa på vilka sakliga grunder en förvaltnings- eller bolagschef har 
rekryterats. Detta kan i sin tur medföra risk för minskat förtroende för staden. 

Allmänhetens möjlighet till insyn i rekryteringsprocessen behöver 
stärkas

Av granskningen framkommer att det upprättas ett antal olika handlingar i de 
granskade rekryteringarna. Vi har begärt ut dessa handlingar vilket även medfört att 
vi har kunnat identifiera var de olika handlingarna förvaras. Granskningen visar att 
handlingarna är utspridda hos kommunstyrelsen, respektive nämnd/styrelse, 
nämnden för Intraservice och anlitad rekryteringskonsult. 
Vår uppfattning är att varken kommunstyrelsen eller respektive nämnd/styrelse har 
tagit ställning till handlingarnas status i förhållande till offentlighetsprincipen. Det 
vill säga om de är allmänna eller inte. Framförallt är detta viktigt när det gäller de 
handlingar som finns hos rekryteringskonsulten då vi funnit flera rättsfall som har 
prövat om handlingar hos ett externt konsultföretag kan ses som allmänna handlingar. 
Vi bedömer det därför som sannolikt att handlingar som inkommer till eller upprättas 
hos konsulten kan ses som allmänna handlingar.
Vi bedömer därför att allmänhetens möjlighet till insyn försvåras då det inte är 
klarlagt vilka handlingar i en rekrytering som utgör allmänna handlingar och då 
handlingarna inte förvaras samlat. Vi bedömer även att det finns risk för att en 
begäran från allmänheten om att få ut handlingar i samband med en rekrytering inte 
kan tillgodoses fullt ut. 
Vi konstaterar avslutningsvis att rekryteringsprocessen, i hög grad, har utformats för 
att skydda de sökandes integritet. Vi bedömer mot denna bakgrund att det finns risk 
för att stadens strävan mot att skydda de sökandes integritet inte är full ut förenlig 
med offentlighetsprincipen. Vår slutsats är därför att kommunstyrelsen kan utveckla 
processen så att en bättre balans skapas mellan att skydda de sökandens integritet och 
legala krav på såväl insyn som saklighet och opartiskhet.

 
Stadsrevisionen rekommenderar kommunstyrelsen att, utifrån sin stödjande och 
vägledande roll, stärka processen för rekrytering av förvaltnings- och bolagschefer 
så att legala krav på insyn, saklighet och opartiskhet säkerställs.
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Inledning och läsanvisning 

Stadsrevisionens rapport Granskning av rekrytering av förvaltnings- och 

bolagschefer i Göteborgs Stad blev klar den 22 oktober 2019. Till 

rapporten finns ett rapportsammandrag. 

 

Rapporten syftar till att bedöma om nämnder och styrelser hanterar 

rekryteringar av förvaltnings- och bolagschefer på ett ändamålsenligt sätt. 

Läsanvisning 

Vi inleder med en sammanfattning av vad vi har granskat och vad vi 

har kommit fram till. Därefter beskriver vi utgångspunkterna för 

granskningen. 

 

På sidorna 10–26 följer revisorernas iakttagelser och bedömningar. Vi har 

delat in redovisningen i tre avsnitt. I varje avsnitt beskriver vi 

granskningens iakttagelser och därefter följer bedömning mot 

granskningens revisionskriterier. För andra och tredje avsnittet återfinns 

flera av revisionskriterierna beskrivna i detalj i bilagan 

Revisionskriterier. Vår sammanfattande bedömning finns på sidorna 27-

29. 

Rapporten, med diarienummer 0259/18, och rapportsammandraget 

finns tillgängliga på www.goteborg.se/stadsrevisionen. 

  

mailto:stadsrevisionen@stadsrevisionen.goteborg.se
http://www.goteborg.se/stadsrevisionen
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Sammanfattning 

Stadsrevisionen har granskat om nämnder och styrelser hanterar 

rekryteringar av förvaltnings- och bolagschefer på ett ändamålsenligt sätt. 

Vi menar att hanteringen av rekryteringar är ändamålsenlig om 

rekryteringar följer Göteborgs Stads rekryteringsprocess för förvaltnings- 

och bolagschefer, säkerställer att cheferna tillsätts på sakliga grunder och 

ser till att upprätthålla allmänhetens möjligheter till insyn. 

 

Granskningen omfattar Angereds stadsdelsnämnd, Askim-Frölunda-

Högsbo stadsdelsnämnd, fastighetsnämnden, Förvaltnings AB Framtiden, 

Higab AB, lokalnämnden och kommunstyrelsen. 

 

Iakttagelser och bedömningar 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att nämnder och 

styrelser till viss del hanterar rekryteringar av förvaltnings- och 

bolagschefer på ett ändamålsenligt sätt. 

Granskningen visar att det inom Göteborgs Stad finns en etablerad 

process för rekrytering av förvaltnings- och bolagschefer. Flera parter är 

involverade vid rekryteringen: kommunstyrelsen, berörd nämnd eller 

styrelse, nämnden för Intraservice genom Centrum för ledarutveckling1 

och extern konsult. Kommunstyrelsen har en stödjande och vägledande 

roll i samband med rekrytering av förvaltnings- och bolagschefer. 

Däremot visar granskningen att ansvars- och rollfördelning inte är fullt ut 

tydliggjord mellan parterna.  

Stadsrevisionen bedömer att nämndernas och styrelsernas beslutande roll 

är tydlig när processen startar och slutar. Under själva genomförandet 

behöver rollerna tydliggöras och ansvaret preciseras för vem som gör vad 

och vem som är ansvarig för de olika momenten i processen. Vi bedömer 

även att det inte fullt ut är tydliggjort vad som ingår i kommunstyrelsens 

ansvar som stödfunktion.  

Granskningen visar att de handlingar som vi har tagit del av och som 

utgör underlag för rekryteringsbeslutet är kravprofilen samt CV och 

ansökningsbrev från den som slutligen har anställts. Granskningen visar 

även att centrala moment i rekryteringsprocessen sker muntligt såsom 

urval och kandidatpresentation. Likaså visar granskningen att resultatet 

                                                   

 

1 Göteborgs stads assessment center som bedömer en persons kompetensområden, styrkor och 

utvecklingsbehov. 
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från momenten förmedlas muntligt mellan såväl rekryteringskonsult och 

kommunstyrelsen som mellan kommunstyrelsen och presidierna, men 

även mellan presidierna och respektive nämnd eller styrelse.  

Stadsrevisionen bedömer att avsaknaden av dokumentation medför att det 

inte går att följa centrala moment och ställningstaganden i en rekrytering, 

och således inte heller presidiernas beredning av rekryteringsärendet. 

Enligt vår bedömning går det därför inte att i efterhand fullt ut spåra och 

värdera på vilka sakliga grunder rekrytering sker.  

Granskningen visar att det uppkommer ett antal handlingar i de 

granskade rekryteringarna och att dessa är utspridda på parterna 

involverade i rekryteringsprocessen. Det är stadsrevisionens uppfattning 

att varken kommunstyrelsen eller nämnderna och styrelserna har tagit 

ställning till handlingarnas status i förhållande till offentlighetsprincipen, 

det vill säga om de är allmänna eller inte. Framförallt är detta viktigt när 

det gäller de handlingar som finns hos rekryteringskonsulten då vi finner 

flera rättsfall som har prövat om handlingar hos ett externt konsultföretag 

kan ses som allmänna handlingar.  

Stadsrevisionen bedömer att allmänhetens möjlighet till insyn försvåras 

när det inte är klarlagt vilka handlingar i en rekrytering som utgör 

allmänna handlingar och när handlingarna inte förvaras samlat utan är 

utspridda. 

Stadsrevisionen konstaterar avslutningsvis att rekryteringsprocessen, i 

hög grad, har utformats för att skydda de sökandes integritet. Mot 

bakgrund av den process som finns idag bedömer vi att det finns risk att 

stadens strävan mot att skydda de sökandes integritet inte full ut är 

förenligt med offentlighetsprincipen.  

Stadsrevisionens slutsats är därför att kommunstyrelsen kan utveckla 

processen så att en bättre balans skapas mellan de sökandens integritet 

och legala krav på såväl insyn som saklighet och opartiskhet. 

Stadsrevisionen rekommenderar kommunstyrelsen att, utifrån sin 

stödjande och vägledande roll, stärka processen för rekrytering av 

förvaltnings- och bolagschefer så att legala krav på insyn, saklighet och 

opartiskhet säkerställs. 
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Bakgrund 

Rekrytering av förvaltnings- och bolagschefer är en strategiskt viktig 

fråga för Göteborgs Stad. Bland annat till följd av naturlig avgång har 

omsättningen bland de högsta cheferna i staden varit hög de senaste åren. 

Under 2017 och 2018 genomfördes ett tjugotal rekryteringar av 

förvaltnings- och bolagschefer. Revisorsgruppen har identifierat risker 

inom området chefsrekrytering och beslutade i revisionsplanen för 2018 

att granskning skulle ske. 

Rekrytering av medarbetare i Göteborgs Stad sker i enlighet med en 

dokumenterad process som syftar till att rekrytera rätt kompetens på ett 

professionellt och kommunikativt sätt. Handlingar kopplade till 

rekrytering samt beslut om anställning ska enligt processen diarieföras 

och arkiveras för att säkerställa att offentlighetsprincipen upprätthålls och 

även ge förutsättningar för en ökad insyn i stadens rekryteringar.  

Rekrytering av förvaltnings- och bolagschefer sker däremot i en särskild 

rekryteringsprocess som regleras i kommunfullmäktiges riktlinjer för 

rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och 

bolagschefer.2 På uppdrag av sin nämnd eller styrelse ansvarar presidierna 

för att genomföra rekryteringen med stöd och vägledning från 

stadsledningskontoret (SLK) genom stadsdirektören och område HR. 

Därutöver anlitar SLK en extern konsult som stöd i processen för såväl 

SLK som för presidierna. Det är nämnden eller styrelsen som ansvarar 

för att fatta det slutliga anställningsbeslutet baserat på presidiets 

beslutsunderlag. 

Rekrytering av förvaltning- och bolagschefer sker i en process där flera 

parter är involverade: kommunstyrelsen, berörd nämnd eller styrelse och 

extern konsult. Det är därför viktigt att det finns en tydlig roll- och 

ansvarsfördelning så att rekryteringsprocessen präglas av god styrning 

och intern kontroll. 

En professionell och strukturerad rekryteringsprocess behövs för att 

säkerställa att staden kan rekrytera chefer som har förmåga att utveckla 

stadens verksamheter. En professionell och strukturerad 

rekryteringsprocess är också en förutsättning för att säkerställa en 

objektiv och saklig hantering ifråga om urval och bedömning av de 

sökande.  

                                                   

 

2 Dnr 1474/15, KF handling 2015 nr 115 och handling H 2019 nr 14, P 2019-02-21 § 14, Dnr 

0582/17 
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För att skapa förtroende för processen, och för valet av de chefer som 

anställs, är det viktigt att processen är tydligt beskriven och transparent. 

Om allmänheten eller de som potentiellt är intresserade av att söka sig till 

stadens högsta chefstjänster får uppfattningen att rekryteringsprocessen 

inte präglas av saklighet och opartiskhet riskerar inte bara 

rekryteringsbasen utan också ytterst förtroendet för staden att minska.  

Göteborgs Stad konkurrerar samtidigt med andra arbetsgivare om 

attraktiv och viktig arbetskraft. När det gäller stadens möjligheter att 

attrahera personer med rätt erfarenhet och kompetens till chefspositioner 

finns en påtaglig risk att regelverken kring insyn, saklighet och 

opartiskhet upplevs som begränsande vad gäller skyddet för de 

sökandens integritet i rekryteringsprocessen. Staden måste således i sin 

process balansera dessa delvis motstående intressen. Processen måste 

uppfylla legala krav på insyn, saklighet och opartiskhet samtidigt som 

det är viktigt att säkerställa att dokumentation och underlag, av respekt 

för den enskildes integritet, inte innehåller mer information än 

nödvändigt. 

 

Granskningens utgångspunkter 

Granskningen har syftat till att bedöma om nämnder och styrelser 

hanterar rekryteringar av förvaltnings- och bolagschefer på ett 

ändamålsenligt sätt.  

 

Vi har granskat ett urval av rekryteringar av förvaltnings- eller 

bolagschefer under åren 2016-2018. De nämnder och styrelser som ingår 

i granskningen är Angereds stadsdelsnämnd, Askim-Frölunda-Högsbo 

stadsdelsnämnd, fastighetsnämnden, Förvaltnings AB Framtiden, Higab 

AB och lokalnämnden. Även kommunstyrelsen omfattas av 

granskningen då de utgör en part i rekryteringsprocessen för förvaltnings- 

och bolagschefer.  

 

Bedömningen tar sin utgångspunkt i följande revisionsfrågor: 

Arbetar nämnder och styrelser i enlighet med stadens process för 

rekrytering av förvaltnings- och bolagschefer? 

Hanterar nämnder och styrelser rekryteringarna på ett sådant sätt att det 

i efterhand går att spåra och värdera på vilka sakliga grunder en 

förvaltnings- eller bolagschef har rekryterats/tillsatts?  

Ser nämnder och styrelser till att upprätthålla allmänhetens möjligheter 

till insyn i rekryteringsprocessen? 

 

Vi menar att hanteringen av rekryteringar är ändamålsenlig om 

rekryteringar följer rekryteringsprocessen, säkerställer att cheferna 
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tillsätts på sakliga grunder och ser till att upprätthålla allmänhetens 

möjligheter till insyn. 

 

Revisionskriterier 

Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som stadsrevisionen utgår 

från vid analys och bedömning.  

Revisionskriterier i granskningen är: 

• regeringsformen 1 kap. 9 §  

• tryckfrihetsförordningen 2 kap. 2, 4–5, 9-10, 12, 15, 17§§  

• kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6§, 10 kap. 1§ 

• offentlighets- och sekretesslagen 2 kap. 3§, 5 kap. 1§, 6 kap. 4§  

• arkivlagen 3§  

• aktiebolagslagen 8 kap. 21 §  

• riktlinjer för rekrytering, utveckling och avveckling av 

förvaltnings- och bolagschefer 3 

• riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag. 

 

Ett urval av revisionskriterierna beskrivs mer omfattande och detaljerat i 

bilagan Revisionskriterier. 

Metod och avgränsning 

Granskningen har utförts genom intervjuer och dokumentstudier.  

Intervjuer har genomförts med presidier i berörda nämnder och styrelser 

samt med stadsledningskontoret (vidare benämnt SLK), område HR.  

Utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer omfattas 

inte av granskningen. 

 

                                                   

 

3 Dnr 1474/15, KF handling 2015 nr 115 och handling H 2019 nr 14, P 2019-02-21 § 14, Dnr 

0582/17 
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Granskningens iakttagelser och 

bedömningar 

I det här kapitlet redovisas granskningens iakttagelser. Redovisningen är 

indelad i tre avsnitt: Följsamhet mot rekryteringsprocessen, spårbarhet i 

rekryteringsprocessen och allmänhetens insyn i rekryteringsprocessen. 

 

I varje avsnitt beskriver vi granskningens iakttagelser 4 och därefter följer 

bedömning mot granskningens revisionskriterier. Avslutningsvis sker en 

sammanfattande bedömning. För andra och tredje avsnittet återfinns flera 

av revisionskriterierna beskrivna i detalj i bilagan Revisionskriterier.  

Kommunfullmäktige beslutade den 21 februari 2019 om reviderade 

riktlinjer för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och 

bolagschefer.5 Vår genomgång av riktlinjerna visar att de förändringar 

som skett inte påverkar iakttagelserna i vår granskning. Vi belyser 

förändringarna i anslutning till relevanta delar i granskningens 

iakttagelser under avsnittet om följsamhet mot rekryteringsprocessen.  

Följsamhet mot rekryteringsprocessen 

Processen för rekrytering av förvaltnings- och bolagschefer beskrivs i en 

bilaga till Göteborgs Stads riktlinjer för rekrytering, utveckling och 

avveckling av förvaltnings- och bolagschefer. I vissa avseenden 

konkretiseras bilagan i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande till 

kommunfullmäktiges beslut till riktlinjerna.6  

Nedan följer en bild som är hämtad från SLK:s presentation av 

rekryteringsprocessen. Våra iakttagelser redovisas med utgångspunkt i 

såväl bilden som i den praxis som utvecklats från år 2015 och fram till 

idag. 

 

                                                   

 

4 Redovisningen av iakttagelserna är huvudsakligen avvikelsebaserad. Det vill säga att vi 

fokuserar på att beskriva avvikelser och brister i förhållande till det ansvar som de granskade 

nämnderna och bolaget har. 
5 H 2019 nr 14, P 2019-02-21 § 14, Dnr 0582/17 
6 Beslut i KF 10 september 2015. Bilaga 2A beskriver rekryteringsprocessen. 
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Rekryteringsbeslut 

I våra intervjuer med presidierna framkommer att en rekrytering oftast 

startar med att ordförande tar kontakt med stadsdirektören per telefon.  I 

stadens riktlinjer anges att stadsdirektören därefter ska informera 

kommunstyrelsens och personalutskottets presidium om att en 

rekrytering ska påbörjas.  

I intervjuer framkommer att SLK har ett tidigt startmöte med berörda 

presidier och går igenom rekryteringsprocessen (utifrån ovan bild), 

tidsplaneringen, uppdragsbeskrivningen och kravprofilen samt behov av 

eventuellt konsultstöd. I intervjuer med presidierna framkommer att 

SLK, i uppstartsskedet, tar på sig en vägledande roll. I stadens riktlinjer 

framgår inte att SLK ska utgöra ett stöd i processen. Däremot har det 

tydliggjorts i de reviderade riktlinjerna att HR-direktören på SLK har en 

viktig roll som stödfunktion i rekryteringsprocessen. Av de reviderade 

riktlinjerna framgår dock inte vad denna stödfunktion innebär.   

I riktlinjerna anges att rekrytering av en förvaltnings- eller bolagschef 

påbörjas först efter det att möjligheten till bemanning genom intern 

rörlighet ibland förvaltnings- eller bolagschefer har prövats. Utifrån de 

intervjuer vi genomfört och den dokumentation vi tagit del av kan vi inte 

utläsa om intern prövning har ägt rum. Vi noterar att det inte framgår 

tydligt av stadens riktlinjer hur momentet ska genomföras och vem som 

är ansvarig för genomförandet.  

Av SLK:s presentationsmaterial och de reviderade riktlinjerna framgår att 

ett rekryteringsbeslut ska fattas, det framgår inte vem som ska fatta 

beslutet. Granskningen visar att i fyra av de sex granskade 

rekryteringarna har nämnder och styrelse delegerat till sina presidier att 

inleda rekryteringen. I resterande två rekryteringar har hela styrelsen 

respektive nämnden fått i uppdrag att påbörja rekryteringen.  
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Uppdragsbeskrivning 

Enligt stadens riktlinjer och tjänsteutlåtandet till riktlinjerna ska presidiet 

ta fram en kravprofil som ska fastställa vilka krav en lämplig kandidat 

ska uppfylla. Utgångspunkten för kravprofilen är en analys av framtida 

ledarbehov i förvaltningen eller bolaget. I våra intervjuer med presidierna 

framkommer att de i bästa fall gör en muntlig behovsanalys och går 

därefter direkt till att ta fram kravprofilen. Vi har i granskningen inte 

funnit några exempel på dokumenterade behovsanalyser. 

I intervju med SLK framkommer att i samtliga granskade rekryteringar 

har presidierna upprättat en kravprofil utifrån stadens mall. Enligt stadens 

riktlinjer ska kravprofilen kopplas till bland annat stadens värdegrund om 

öppenhet, etik och moral samt till mänskliga rättighets-, jämställdhets- 

och mångfaldskompetens. Vår genomgång visar att samtliga kravprofiler, 

förutom en, lever i sin helhet upp till dessa krav.  

Vidare visar granskningen att i fem av sex granskade rekryteringar får 

nämnden eller styrelsen muntlig återkoppling kring kravprofilen. Ett 

presidium uppger i intervju att muntlig återkoppling är ett medvetet val, 

därför att kravprofilen blir offentlig om den beslutas av nämnden. I en av 

rekryteringarna framgår av protokoll att presidiet lägger fram ett skriftligt 

förslag till kravprofil som styrelsen antar.  

Samtliga presidier uppger i intervjuerna att kravprofilen är avstämd med 

ledningsgruppen men endast ett presidium kan på vår förfrågan visa upp 

dokumentation som bekräftar att avstämning har ägt rum. Vidare uppger 

samtliga presidier att samverkan med fackliga har skett men 

granskningen visar att endast i två av de sex granskade rekryteringarna 

finns protokoll som styrker att samverkan har genomförts. 

I våra intervjuer framkommer att, när kravprofilen är framtagen, ska 

presidierna ta fram en uppdragsbeskrivning som ska innehålla en 

kravprofil samt information om hur förvaltningen/bolaget ser ut och en 

uppdragsformulering. Granskningen visar att fem av sex presidier tar 

fram en uppdragsbeskrivning med visst stöd från den egna 

förvaltningen/det egna bolaget. Däremot framkommer i intervjuer att 

SLK formulerar förhållandevis mycket av uppdragsbeskrivningen för ett 

av presidierna. Vi noterar att det tidigare inte har framgått av stadens 

riktlinjer att en uppdragsbeskrivning ska upprättas. I de reviderade 

riktlinjerna framgår momentet och att det är ordförande i samråd med 

presidiet, och HR-direktören, som är ansvarig.  

Vår granskning visar att i samtliga granskade rekryteringar skickar SLK 

uppdragsbeskrivningarna till rekryteringskonsulten som underlag till 

annonsen. Enligt uppgift från SLK utgör uppdragsbeskrivningen ett 

styrdokument till konsulten samt ett informationsdokument till de 

kandidater som vill läsa mer om förvaltningen/bolaget och uppdraget. 

Rekryteringskonsulten lämnar därefter förslag på annons till SLK som 
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stämmer av med berörd ordförande. Därefter publicerar intraservice 

annonsen internt och externt på diverse kanaler.  

Vidare framgår att i samtliga granskade rekryteringar har 

rekryteringskonsult använts. Vi noterar att stadens riktlinjer anger att 

annonsering i vissa fall kan kompletteras med searchuppdrag till extern 

konsult. Konsult ska då upphandlas i enlighet med stadens Policy och 

riktlinje för upphandling och inköp. Granskningen visar att det är snarare 

regel än undantag att SLK avropar rekryteringskonsult som stöd i 

rekryteringsprocessen.  

Urval  

Av granskning framgår att urvalet av kandidater i praktiken sker i tre 

steg. Urvalen sker enligt följande: 

(1) urval till kandidatpresentationen 

(2) urval till intervjuerna  

(3) urval till personbedömning och referenstagning.  

Granskningen visar att det finns oklarheter i ansvarsfördelningen i 

samtliga tre steg. 

Enligt uppgift från SLK redogör rekryteringskonsulten för SLK hur 

intresset varit för uppdraget, finns det kandidater som matchar 

kravprofilen eller behöver ansökningstiden förlängas och om mer tid för 

search behövs. Granskningen visar att rekryteringskonsulten och SLK i 

fem av sex rekryteringar tillsammans beslutat om vilka kandidater som 

ska ingå i det första urvalet. Intervju med ett av presidierna indikerar att 

SLK gjorde urvalet på egen hand. Ett annat presidium uppger att de 

frågade SLK om att få delta mer aktivt i urvalet som konsulten genomför 

men de fick inte gehör för sitt önskemål med hänvisning till stadens 

riktlinjer. Vi noterar att det inte tydligt framgår av riktlinjerna vem eller 

vilka som ansvarar för att genomföra urvalet till kandidatpresentationen.  

Kandidatpresentationen är när rekryteringskonsulten presenterar, för 

presidierna, de fem till tio kandidater som bäst matchar kravprofilen. I 

våra intervjuer framkommer att i fem av de sex granskade 

rekryteringarna genomfördes kandidatpresentationen av konsulten. Vid 

detta tillfälle informerade även konsulten översiktligt om de kandidater 

som sållats bort i processen. Ett av presidierna uppger dock att 

informationen de fick var knapphändig. I den sjätte rekryteringen uppger 

presidiet att SLK höll i såväl kandidatpresentation som information om 

bortsållade kandidater. Vi noterar att det inte framgår tydligt i riktlinjerna 

vem som ansvarar för att informera presidierna om sökanden till tjänsten. 

Det framgår heller inte tydligt vem som ansvarar för att genomföra 

kandidatpresentationen. 
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Vidare framkommer i våra intervjuer att konsultens utvärdering av 

kandidater mot kravprofilen dokumenteras i en matris men att 

presentationen sker muntligt. Presidierna får ta del av kandidaternas CV 

och ansökningsbrev samt matris hos konsulten men de får inte ta med sig 

något material därifrån. De flesta presidier uppger att de antecknar under 

presentationerna bland annat för att kunna återrapportera och hålla 

nämnden eller styrelsen informerad. 

Vid det andra urvalet beslutar presidierna, utifrån kandidatpresentationen, 

om att gå vidare och intervjua tre till fem kandidater. Vi finner inte i 

granskningen någon dokumentation av besluten och motiven som ligger 

till grund för gallringen.   

Såväl rekryterande presidium som personalutskottets presidium och 

rekryteringskonsulten genomför intervjuer med de kandidater som 

presidierna väljer ut i det andra urvalet. Presidiernas intervjuer genomförs 

hos rekryteringskonsulten för att värna om kandidaternas integritet. SLK 

sitter med under intervjuerna och antecknar. Enligt uppgift från SLK är 

anteckningarna till sin karaktär minnesanteckningar som inte sparas. Vi 

noterar dock att det inte framgår av riktlinjerna att presidiet ska 

genomföra intervjuer. Däremot finns momentet med i de reviderade 

riktlinjerna. 

Personalutskottets intervjuer beskrivs som ett mer övergripande och 

mindre strukturerade komplement till presidiernas intervjuer. 

Återkoppling av resultatet från intervjuerna sker muntligt, på så sätt att 

ordförande i personalutskottet återkopplar till ordförande i berört 

presidium och vice ordförande återkopplar till sin ledamot.  

Rekryteringsföretagets intervjuer vet vi minst om. Inom ramen för denna 

granskning får vi inte ta del av anteckningar från dessa intervjuer.  

Vid det tredje urvalet beslutar presidierna, baserat på intervjuerna, om en 

till tre kandidater som går vidare till personbedömning. Bedömning 

genomförs av Centrum för ledarutveckling (CLU).7 I intervjuer uppger 

fem av sex presidier att SLK återkopplar resultatet av 

personbedömningen till ordförande muntligt. Enligt uppgift från SLK 

uppmanas de av CLU att, med stöd i offentlighets- och sekretesslagen, 

inte spara på resultatet med hänsyn till kandidaternas personliga 

integritet. Resultaten finns hos CLU som sparar dem i tre år.  

                                                   

 

7 Göteborgs stads assessment center som bedömer en persons kompetensområden, styrkor och 

utvecklingsbehov. 
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Vidare framkommer i våra intervjuer att rekryteringskonsulten genomför 

referenstagningen. Tre av sex presidier uppger att konsulten ger en 

muntlig återkoppling till ordförande i berört presidium via SLK. 

Resterande tre presidier uppger en viss osäkerhet kring vem som gav dem 

återkoppling. Enligt uppgift från SLK kan ordförande få återkoppling 

direkt från CLU avseende personbedömning och från konsulten avseende 

referenstagning. 

Vi noterar att det inte tydligt framgår av stadens riktlinjer när i processen 

personbedömning och referenstagning ska genomföras. Vår granskning 

visar dock att de i praktiken genomförs efter presidiernas intervjuer med 

kandidaterna. Vi noterar även att det inte framgår tydligt av riktlinjerna 

vem som ansvarar för att referenstagning genomförs.  

Flera av presidierna uppger att de löpande under processen håller nämnd 

eller styrelse informerade men att det sker muntligt. Därför går det inte 

heller att verifiera vilken information som nämnd eller styrelse erhåller 

om kandidaterna som har sökt tjänsten.  

Beslut 

Vår granskning visar att för tre av sex granskade rekryteringar finns 

protokoll som verifierar kommunstyrelsens och personalutskottets 

presidiers samtycke till slutkandidaten. I protokollen står det att 

rekryteringsprocessen har genomförts av berört presidium och letts av 

SLK. Vi har inte fått del av protokollen för de resterande tre 

rekryteringarna då två av dem inte var slutförda vid tidpunkten för 

granskningen och för den tredje går protokollet inte att finna.   

Vidare visar granskningen att för samtliga sex rekryteringar finns 

protokoll över samverkan eller MBL8-förhandling med de fackliga 

organisationerna om slutkandidaten. Däremot finns inga protokoll som 

visar att slutkandidaten, i enlighet med stadens riktlinjer, är förankrad 

med ledningsgrupperna. För två av sex rekryteringar finns emellertid 

mejl som indikerar att slutkandidaten är förankrad med 

ledningsgrupperna.  

Av intervjuerna framgår att presidierna utförligt kan redogöra för vilka 

motiv som ligger bakom förslaget till slutkandidat. Samtliga presidier ger 

uttryck för att de är överens om vem som är mest lämplig för tjänsten. 

Presidierna uppger sig vara trygga i processen och menar att alla moment 

i processen ligger till grund för en samlad bedömning och beslutet. Vår 

                                                   

 

8 Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 
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granskning visar att i samtliga granskade rekryteringar framgår det av 

protokoll att ordförande/presidiet föreslår nämnden eller styrelsen att 

anställa slutkandidaten. Däremot framgår ingen skriftlig motivering till 

att slutkandidaten anställs.  

Bedömning 

Stadsrevisionen bedömer att nämnder och styrelser i huvudsak har arbetat 

i enlighet med stadens process för rekrytering av förvaltnings- och 

bolagschefer.  

Av granskningen framkommer att kommunstyrelsen har en stödjande och 

vägledande roll i samband med rekrytering av förvaltnings- och 

bolagschefer. Vi ser positivt på detta då det ger förutsättningar för ett 

strukturerat och professionellt arbetssätt inom staden. Granskningen visar 

även att de rekryterande presidierna i huvudsak är nöjda med stadens 

process och att de har varit eniga om vilken kandidat som bör anställas. 

Rekrytering av förvaltnings- och bolagschefer sker i en process där flera 

parter är involverade: kommunstyrelsen, berörd nämnd eller styrelse, 

nämnden för Intraservice genom Centrum för ledarutveckling och extern 

konsult. Vi har i granskningen noterat att ansvars- och rollfördelningen 

inte är fullt ut tydliggjord mellan parterna. Nämndernas och styrelsernas 

beslutande roll är tydlig när processen startar och slutar. Vi bedömer 

dock att roller och ansvar behöver preciseras under genomförandefasen, 

det vill säga vem som gör vad och vem som har huvudansvaret för de 

olika momenten i processen. Det är exempelvis inte tydligt vilken av 

parterna som ansvarar för centrala moment i rekryteringen såsom urval 

till, och genomförande av, kandidatpresentationen.  

Vi noterar även att det inte är fullt ut tydliggjort vad som ingår i 

kommunstyrelsens ansvar som stödfunktion. I vilket avseende tar 

kommunstyrelsen exempelvis ansvar för att det processtöd som ges till 

rekryterande nämnder och styrelser är följsamt gentemot aktuell 

lagstiftning? I följande avsnitt och bedömningar kommer vi att belysa 

granskade rekryteringars följsamhet mot lagstiftningen ytterligare.  

Spårbarhet i rekryteringsprocessen 

Beslut i nämnder och styrelser ska föregås av ärendeberedning där 

ärendet förbereds och utreds. Ärendeberedningen ska resultera i ett 

beslutsunderlag som presenteras för nämnden eller styrelsen och som 

beslutet sedan grundas på. Kvalitén i ärendeberedningen har således en 

betydande roll för det beslut som fattas. Väsentliga händelser som leder 

utredningen framåt utgör en del av beslutsunderlagen och bör vara 

ändamålsenligt utformade och hålla god kvalitet så att styrelser och 

nämnder kan fatta sakligt underbyggda beslut.  
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Normalt gäller att ärenden förbereds och utreds av den egna 

förvaltningen/det egna bolaget. Vid rekrytering av förvaltnings- och 

bolagschefer är det presidierna som genomför ärendeberedningen med 

stöd av SLK och rekryteringskonsult. 

I detta avsnitt redogör vi för våra iakttagelser kring beredningen av de 

granskade rekryteringarna från det att beslut har fattats om att rekrytering 

ska påbörjas till beslutet om anställning.  

 

Två processer för rekrytering 

Vår granskning visar att det finns två rekryteringsprocesser i Göteborgs 

Stad. Rekrytering av medarbetare i staden genomförs i enlighet med en 

väl dokumenterad process med tillhörande systemstöd, Visma Recruit. 

Processen består i huvudsak av fyra delar 9:  

• behovsanalys före rekrytering,  

• utforma rekryteringsunderlag såsom kravprofil 

• urval av kandidater och 

• bedöma och anställa kandidat. 

För samtliga delar finns det noggranna instruktioner samt ett antal mallar 

och checklistor till hjälp för den som rekryterar. Processen anger även 

vilken dokumentation som ska registreras inom ramen för en rekrytering 

samt hur och var de ska förvaras och sparas. Det framgår även att ett 

rekryteringsärende ska öppnas hos den som rekryterar.   

Vad gäller rekrytering av förvaltnings- och bolagschefer sker detta i en 

särskild rekryteringsprocess. Vår granskning visar att samtliga steg ovan 

ska genomföras men att processerna i övrigt skiljer sig väsentligt åt. 

Exempelvis finns det inga krav i stadens riktlinjer på att rekryteringar av 

förvaltnings- och bolagschefer ska dokumenteras eller att ett systemstöd 

ska användas.    

 

Centrala delar i rekrytering av förvaltnings- och bolagschef 
dokumenteras inte 

För att ta reda på vad som dokumenterats i de granskade rekryteringarna 

och vilka underlag som nämnd respektive styrelse fattat sina 

anställningsbeslut på, inledde vi vår granskning med att begära ut all 

dokumentation kopplat till rekryteringsärendena.  

                                                   

 

9 Granskningskommissionen, ”Tillitens gränser” 
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Vår granskning visar att det finns handlingar kopplat till rekryteringarnas 

inledande delar, såsom protokollförda nämnd- och styrelsebeslut om att 

rekryteringarna ska påbörjas samt upprättade kravprofiler. Däremot visar 

granskningen att behovsanalyser sker muntligt och att även samverkan 

kring kravprofilerna med fackliga och förankring i ledningsgrupp i 

huvudsak hanteras muntligt. 

 

Vidare visar granskningen att de urvalsmoment som sker från det att 

annons publicerats till beslut om anställning hanteras främst muntligt 

mellan rekryteringskonsult, SLK och berört presidium. Granskningen 

visar även att momenten utgör beslutspunkter där val sker av vilka 

kandidater som går vidare till kandidatpresentation, intervjuer samt 

personbedömning och referenstagning. Vi noterar att inget av besluten 

eller motiven till de olika urvalen är dokumenterade.  

 

Konsultens anbud möjliggör en muntlig och/eller skriftlig 

kandidatpresentation. Den muntliga presentationen kan, om så önskas, 

ske hos rekryteringskonsulten där uppdragsgivaren inte får med sig något 

skriftligt material. Den skriftliga presentationen består av en 

sammanfattning och omdöme i löpande text från konsulten samt en 

gradering av kravprofilsöverensstämmelse. Presidierna uppger att de har 

tagit del av både muntlig och skriftlig information vid 

kandidatpresentationen men, som vi beskriver tidigare i rapporten, inte 

fått ta med sig någon dokumentation från mötet utan antecknar istället 

under presentationen. Ett av presidierna uppger att de inte har sparat 

anteckningarna. Vi har i granskningen inte fått del av konsultens 

skriftliga presentation. 

Enligt rekryteringsprocessen av medarbetare i Göteborgs Stad ska 

följande dokument sparas i systemstödet Visma Recruit: 

• samtliga ansökningar 

• underlag för meritvärdering och referenstagning 

• förteckning över sökanden och intervjuade 

• anteckningar i samband med intervjuer och referenstagning.  

Presidierna och SLK uppger att merparten av dessa dokument hanteras av 

konsulten men de har inte kunnat redogöra för om, och i så fall hur, 

dokumenten sparas.  

Vår granskning visar även att resultatet av urval och intervjuer, samt 

resultat av personbedömning och referenstagning förmedlas från 

presidierna till respektive nämnd och styrelse muntligt.  

Beslut om att anställa fattas av nämnderna och styrelserna, och 

protokollförs. Det saknas skriftligt beslutsunderlag för nämnden/styrelsen 

att ta ställning till vid beslut om anställning liksom en skriftlig 

motivering till varför den slutliga kandidaten valdes. 
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Sammanfattningsvis noterar vi att de delar i rekryteringsprocessen som 

dokumenteras främst rör processens inledning och uppstart samt avslut 

och beslut i form av nämnd- och styrelseprotokoll, men att det saknas 

dokumentation och beslutsunderlag för de delar som rör urval och 

motiveringar till besluten.  

 

Bedömning  

Stadsrevisionens bedömning är att det till viss del går att spåra och 

värdera på vilka sakliga grunder en förvaltnings- eller bolagschef har 

rekryterats. De handlingar som vi har tagit del av och som utgör underlag 

för rekryteringsbeslutet är kravprofilen samt CV och ansökningsbrev från 

den som slutligen har anställts. Detta innebär att vi i efterhand skulle 

kunna göra en jämförelse mellan kravprofil och CV för att se om den 

rekryterade personen svarar upp till kravprofilen.   

Granskningen visar, vilket vi påvisat i föregående avsnitt, att nämnder 

och styrelser arbetar i enlighet med en etablerad process vilket vi 

bedömer är viktigt för att säkerställa en professionell rekrytering. 

Samtidigt konstaterar vi att centrala moment i rekryteringsprocessen sker 

muntligt såsom urval10 och kandidatpresentation. Vi konstaterar även att 

resultatet från momenten förmedlas muntligt mellan såväl 

rekryteringskonsult och kommunstyrelsen som mellan kommunstyrelsen 

och presidierna, men även mellan presidierna och respektive nämnd och 

styrelse.  

Vår uppfattning är att skälen till att rekryteringsprocessen i huvudsak 

sker muntligt är att värna om den sökandens integritet. Vi bedömer dock 

att avsaknaden av dokumentation medför att det inte går att följa centrala 

moment och ställningstaganden i en rekrytering, och således inte heller 

presidiernas beredning av rekryteringsärendet. Enligt vår bedömning går 

det därför inte att i efterhand fullt ut att spåra och värdera på vilka sakliga 

grunder rekrytering sker. 

Vi bedömer att nuvarande hantering av rekryteringsprocessen inte är fullt 

ut transparent. Detta kan innebära risk för att rekryterande nämnder och 

styrelser, vid förförfrågningar i efterhand, inte har tillräckliga underlag 

för att kunna visa på vilka sakliga grunder en förvaltnings- eller 

bolagschef har rekryterats. Vi bedömer att detta i sin tur kan medföra risk 

för minskat förtroende för såväl nämnder och styrelser som för staden i 

helhet.  

                                                   

 

10 Urval till kandidatpresentation, intervjuer samt personbedömning och referenstagning. 
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Vi är medvetna om att kommunala bolag inte omfattas av samma legala 

krav på saklighet och opartiskhet vid beslutsfattande som gäller för 

nämnder. Vi är även medvetna om att det heller inte är lika tydligt vilka 

krav som ställs på kommunala bolag i en ärendeberedning vad gäller 

beslutsunderlag och dokumentation. Vi anser dock att även styrelser, ur 

förtroendesynpunkt och kopplat till ansvaret i aktiebolagslagen om att 

säkerställa tillfredsställande beslutsunderlag, bör följa kraven på såväl 

transparens som saklighet och opartiskhet vid rekrytering av 

bolagschefer.  

Allmänhetens insyn i rekryteringsprocessen 

Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på olika sätt i Sveriges 

grundlagar, exempelvis genom allmänna handlingars offentlighet. 

Tryckfrihetsförordningen (TF) 2 kap reglerar vad myndigheters allmänna 

handlingar är, hur och när de uppkommer och hur allmänheten har rätt att 

ta del av dem. TF kompletteras av offentlighets- och sekretesslagen 

(OSL) som anger hur allmänna handlingar ska hanteras och reglerar fall 

då allmänna handlingar inte är offentliga (hemliga) med stöd av 

sekretess.11 

All offentlig förvaltning liksom bolag där kommunen utövar ett 

bestämmande inflytande omfattas av offentlighetsprincipen. 12 

I detta avsnitt redogör vi för våra iakttagelser kring de handlingar som 

uppkommit i de granskade rekryteringarna samt hur de har hanterats. 

Handlingar är utspridda 

Vi beskriver tidigare i rapporten att vi har begärt ut handlingar i de 

granskade rekryteringarna. Begäran medförde att vi även kunde 

identifiera var de olika handlingarna förvaras. Granskningen visar att 

handlingarna är utspridda på SLK, förvaltningarna och bolagen, CLU och 

rekryteringskonsulten. Vi noterar att ansvariga nämnder och styrelser 

endast förfogar över ett fåtal av handlingarna.  

Vi noterar även att det inte framgår av stadens process för rekrytering av 

förvaltnings- och bolagschefer hur handlingar ska förvaras eller hur de 

ska hanteras. Likaså framgår inte vem som ansvarar för att handlingarna 

förvaras och hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.  

                                                   

 

11 Se bilaga Revisionskriterier. 
12 Se bilaga Revisionskriterier. 
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Stadsledningskontoret 

Granskningen visar att SLK förvarar flera av handlingarna kopplade till 

de granskade rekryteringarna men att dessa inte är diarieförda eller 

arkiverade. I intervju med SLK framkommer att de inte förvarar 

handlingarna samlat utan på flera ställen: 

• uppdragsbeskrivningar och annonser – i en chefsdatabas som endast 

två personer på HR-avdelningen samt stadsdirektören har åtkomst till.  

• ansökningshandlingar för såväl slutlig kandidat som övriga 

sökanden13 – i Visma Recruit 

• samtyckesprotokoll och anställningsavtal i original – i personakt. 

SLK menar att ovan förvaring medför att handlingarna är ordnade på ett 

sådant sätt att diarieföring inte är nödvändig.  

Som vi beskriver tidigare i rapporten antecknar SLK under presidiernas 

intervjuer med kandidaterna. Anteckningarna sparas inte.  

I intervju uppger SLK att de inte känner till vilka handlingar, utöver 

nämnd- och styrelsebeslut, som nämnder och styrelser förfogar över eller 

hur de hanteras.  

Förvaltningar och bolag 

Granskningen visar att förvaltningarna och bolagen sparar nämnd- och 

styrelsebeslut kopplade till rekryteringen samt protokollförd samverkan 

med fackliga kring slutkandidat. Två av förvaltningarna förvarar 

dessutom protokollförd samverkan med fackliga kring kravprofil. Vi 

noterar även att några enstaka handlingar som härrör till rekryteringarna 

finns hos några av förvaltningarna och bolagen, exempelvis 

uppdragsbeskrivning och kopia på anställningsavtal. För andra 

handlingar i rekryteringarna hänvisar merparten av förvaltningarna och 

bolagen till SLK som de menar stödjer presidiet i processen. 

Vi noterar att besluts- och samverkansprotokoll diarieförs men vi fick ta 

del av samverkansprotokollen först efter kompletterande förfrågningar 

till förvaltningarna och bolagen.  

  

                                                   

 

13 Se även iakttagelser under stycket Rekryteringskonsult. 
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Centrum för ledarutveckling 

Enligt uppgift från SLK finns personbedömningarna hos CLU som även 

sparar dessa.  

Presidier 

I våra presidieintervjuer nämns flera olika handlingar kopplat till 

rekryteringarna men det framkommer ingen tydlig bild av om presidierna 

känner till var handlingar, utöver de egna besluten, förvaras. Ett av 

presidierna uppger dock att de inte har alla handlingar utan att de finns 

hos SLK, samtidigt uppger presidiet att de inte känner till vilka 

handlingar som finns där.  

Vi beskriver tidigare i rapporten att presidierna antecknar under 

kandidatpresentationen men så vitt vi vet sparas inte anteckningarna.  

Rekryteringskonsult 

I intervjuer med SLK och presidierna framkommer att alla 

ansökningshandlingar finns hos rekryteringskonsulten. Vi noterar att 

annonserna i de granskade rekryteringarna möjliggör antingen en formell 

ansökan eller en konfidentiell intresseanmälan. En intresseanmälan ska 

skickas direkt till konsulten medan en formell ansökan registreras i 

Visma Recruit. Enligt SLK är det generellt färre som söker den formella 

vägen. Överlag har uppgifterna från SLK kring konsultens hantering av 

ansökningshandlingar och de sökande i de granskade rekryteringarna 

varit begränsade. SLK har i efterhand lämnat uppgift på att de 

ansökningar som skickas till konsulten ska hämtas in och sparas i Visma 

Recruit i två år men att så inte har skett vid varje rekrytering. Samtidigt 

uppger SLK att de kommer att justera för detta för de senaste två åren. 

Efter det att ansökningstiden gått ut upprättar konsulten en skriftlig 

utvärdering av kandidaterna vilket vi beskriver tidigare i rapporten. SLK 

uppger att de inte känner till om utvärderingen sparas eller vilka 

handlingar i övrigt som konsulten sparar.  

Granskningen visar att SLK har tillgång till ansökningshandlingarna hos 

rekryteringskonsulten i samband med det första urvalet men om de även 

får tillgång till intresseanmälningar framgår inte av granskningen. I 

samband med kandidatpresentationen får även presidierna tillgång till 

ansökningshandlingar. 
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Rekryteringskonsultens uppdrag 

I Göteborgs Stads ramavtal för rekryteringskonsulter14 framgår att avrop 

kan avse hela rekryteringsprocessen eller delar av den15. Granskningen 

visar att SLK avropar merparten av processen. De moment som 

rekryteringskonsulten inte hanterar i de granskade rekryteringarna är 

publicering av annons, avstämningar inom staden och 

personbedömningar. Som vi beskriver tidigare i rapporten medger 

stadens riktlinjer konsultstöd som ett komplement till annonsering, dock 

endast i vissa fall.16 

Vidare framgår av ramavtalet att konsultens uppdrag ska utföras enligt 

beställning och instruktioner samt handlingar i övrigt. Av SLK:s 

underavtal framgår att respektive beställning ska regleras i en särskild 

uppdragsbeskrivning. På vår fråga till SLK om beställning sker i enlighet 

med avtalet uppger de att beställning sker via muntliga avrop och 

hänvisar till de annonsgrundande uppdragsbeskrivningarna som 

presidierna tar fram. Som vi beskriver tidigare i rapporten uppger SLK att 

denna uppdragsbeskrivning utgör konsultens styrdokument för 

uppdraget.  

Vi noterar att ramavtalet innehåller ett villkor som möjliggör för 

beställaren att begära in redovisning av uppdraget när det har slutförts. 

Enligt uppgift från SLK har de valt att inte nyttja denna möjlighet. Det 

framgår även av anbudet från den anlitade rekryteringskonsulten att 

beställaren kan få erforderlig dokumentation för arkivering. 

Granskningen visar att SLK endast begär in ansökningshandlingar för 

den som anställs. Samtidigt menar SLK att de inte förfogar över de 

handlingar som inte kommit in till staden. 

Vidare noterar vi att i underavtalet anges att konsultens uppdrag pågår 

fram till och med att beslutsunderlaget är mottaget av ordförande med 

berört presidium. Vi konstaterar att underavtalet inte preciserar vad som 

ska ingå i beslutsunderlaget. 

 

                                                   

 

14 Rekryteringskonsulter – Rekrytering av exekutiva chefer (UB51215117). 
15 Behovsanalys, annons (framtagning och utformning), urval av ansökningar, 

intervjuer, kandidatpresentation, kandidatmöte, arbetspsykologiska tester, 

återkoppling, referenstagning, återkoppling. 
16 I stadens riktlinjer framgår inte vad som avses med ”i vissa fall”. 
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Begäran om utlämnade av handlingar från en rekrytering 

Vi beskriver tidigare i rapporten att handlingar från de granskade 

rekryteringarna finns hos flera parter. 

Vår begäran till SLK omfattade samtliga handlingar hos såväl SLK som 

hos rekryteringskonsulten. Begäran resulterade i att vi fick del av 

handlingar från chefsdatabasen men de skickades inte samlat till oss utan 

kompletteringar krävdes. Från konsulten fick vi del av CV och 

ansökningsbrev för tre till fem kandidater i respektive granskad 

rekrytering. Vi noterar att för flera av kandidaterna fick vi endast en av 

ovan nämnda handlingar. För en av de sex rekryteringarna fick vi även 

del av två intresseanmälningar.  

Sammantaget konstaterar vi att det inte går att få ut samtliga handlingar 

för de granskade rekryteringarna vilka enligt uppgift från SLK ska finnas 

hos dem och hos rekryteringskonsulten.  

Enligt uppgift från SLK ska den förvaltning eller det bolag som får en 

begäran om utlämnande av ansökningshandlingar vända sig till 

förvaltningen intraservice. Intraservice ska då se till att handlingarna tas 

fram. Vidare uppger SLK att detta är känt hos HR -cheferna i stadens 

samtliga förvaltningar. Som vi beskriver tidigare i rapporten förvarar 

förvaltningarna och bolagen endast ett fåtal handlingar kopplat till de 

granskade rekryteringarna. För att ta del av övriga handlingar hänvisades 

vi till SLK.  

 

Vad har allmänheten begärt ut från nämnder och styrelser? 

I intervju med SLK framkommer att de under de senaste två åren endast 

har fått en förfrågan om att lämna ut handlingar kopplat till en 

rekrytering.  

Ett av presidierna nämner under intervju att de fick en del förfrågningar 

under rekryteringen av förvaltningsdirektör. De uppger att de lämnade ut 

alla handlingar och att förfrågningarna troligtvis diariefördes. Däremot 

framgår inte av intervjun vilka handlingar de lämnade ut.  

Inget av de andra presidierna nämner att någon begäran om utlämnande 

av handlingar kopplat till rekryteringen har prövats. Två av presidierna 

uppger dock att vid en begäran om utlämnande skulle de vända sig till sin 

förvaltning. Ett av presidierna skulle även vända sig till SLK som de 

menar också har ett ansvar i att korrekt hantering sker. 
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Offentlighetsprincipen  

Enligt uppgift från SLK informerar de presidierna om vikten av att 

respektera kandidaternas önskan om att försöka hålla informationen inom 

en snäv krets för att minimera ryktesspridning. Detta av hänsyn till 

kandidatens personliga integritet och förståelse för att de har ett 

nuvarande uppdrag hos annan arbetsgivare. Flera av presidierna bekräftar 

SLK:s uppgift samtidigt upplever de att rekryteringsprocessen har blivit 

mindre transparent än vad den har varit tidigare. 

I våra intervjuer ställer vi frågan till presidierna hur de bedömer att de 

under och vid avslutad rekrytering ser till att allmänhetens möjlighet till 

insyn omhändertas. De uppger att en helt öppen rekryteringsprocess 

skulle medföra färre bra sökanden samt att det minskar möjligheterna att 

skydda integriteten hos de sökande. Vidare uppger de att det som kan 

vara öppet för allmänheten i en rekrytering av förvaltningsdirektör eller 

VD är kravprofilen, annonsen och beslut. Ett av presidierna uppger att 

det är svårt att se till allmänhetens insyn och att processen är utformad så 

att identiteter inte ska kunna röjas. 

Vi noterar att stadens process för rekrytering av förvaltnings- och 

bolagschefer inte ger uttryck för hur rekryterande presidier ska förhålla 

sig till offentlighetsprincipen under och efter avslutad rekrytering. 

Bedömning 

Stadsrevisionen bedömer att allmänheten rätt till insyn i 

rekryteringsprocessen till viss del kan tillgodoses. Däremot bedömer vi 

att insynen försvåras när det inte är klarlagt vilka handlingar i en 

rekrytering som utgör allmänna handlingar och när handlingarna inte 

förvaras samlat utan är utspridda hos flera parter. Vi bedömer även att 

den spridda förvaring som sker hos kommunstyrelsen försvårar insynen. 

Vi konstaterar att det uppkommer ett antal handlingar i de granskade 

rekryteringarna. Däremot är det vår uppfattning att varken 

kommunstyrelsen eller nämnder och styrelser har tagit ställning till 

handlingarnas status i förhållande till offentlighetsprincipen, det vill säga 

om de är allmänna eller inte. Framförallt är detta viktigt när det gäller de 

handlingar som finns hos rekryteringskonsulten då vi finner flera rättsfall 

som har prövat om handlingar hos ett externt konsultföretag kan ses som 

allmänna handlingar.17 Vår uppfattning är att det finns likheter mellan det 

arbetssätt som beskrivs av kommunstyrelsen och presidierna, och de 

                                                   

 

17 RÅ 89 ref. 29, Högsta förvaltningsdomstolen Mål 874-16, RÅ 1996 ref. 25, KR Jönköping 

330-05, KR Göteborg 7285-08. Se även bilaga Rättspraxis. 
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grunder som bedömningarna i rättsfallen vilar på. Vi uppfattar inte att 

rättsfallen pekar på att myndigheter inte bör anlita externt konsultstöd. 

Däremot pekar de på vikten av att konsulten bedriver ett förberedande 

arbete som hålls åtskilt från myndighetens tillsättningsärende för att 

handlingar inte ska anses som allmänna. När det gäller konsultstödet i de 

granskade rekryteringarna är det vår uppfattning att konsulten inte 

används till rena searchuppdrag utan som ett stöd genomgående i 

rekryteringsprocessen. Med den bakgrunden bedömer vi det som 

sannolikt att handlingar som inkommer till eller upprättas hos konsulten 

kan ses som allmänna handlingar.  

Vi bedömer vidare att det i processen för rekrytering av förvaltnings- och 

bolagschefer saknas en systematik kring hantering av handlingar. Vi ser i 

granskningen att en konsekvens av detta är att vi inte har fått ut samtliga 

handlingar i de granskade rekryteringarna. Vi bedömer därför att det 

finns risk för att en begäran från allmänheten om att få ut handlingar i en 

rekrytering inte kan tillgodoses fullt ut. Vi bedömer även att det bör vara 

varje enskild nämnd och styrelse som förfogar över och ansvarar för 

handlingarna i en rekrytering. Det bör i sammanhanget noteras att de 

granskade verksamheterna alltid omfattas av en rättsligt heltäckande 

upplysningsplikt i förhållande till stadens revisorer och deras 

granskning.18 

Slutligen är det vår bedömning att kommunstyrelsen inte har satt tydliga 

ramar för konsultens uppdrag och att kommunstyrelsens styrning av 

uppdragen inte är tillräcklig. Vi anser att presidiernas 

uppdragsbeskrivning beskriver behov snarare än ramarna för konsultens 

uppdrag. Vi anser även att kommunstyrelsen inte använder de styrmedel 

som ramavtal och konsultens anbud möjliggör för att styra konsulten på 

ett ändamålsenligt sätt. 

                                                   

 

18
 Upplysningsplikten innebär även att eventuell sekretess, om sådan förekommer i 

efterfrågade handlingar eller uppgifter, i sådana fall övertas av revisorerna.  Efterfrågade 

handlingar, uppgifter eller annan information ska därför alltid tillhandahållas revisorerna så 

att deras lagenliga uppdrag kan fullgöras i förhållande till fullmäktige. 
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 Stadsrevisionens 

sammanfattande bedömning 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att nämnder och 

styrelser till viss del hanterar rekryteringar av förvaltnings- och 

bolagschefer på ett ändamålsenligt sätt. 

Granskningen visar att det inom Göteborgs Stad finns en etablerad 

process för rekrytering av förvaltnings- och bolagschefer. Flera parter är 

involverade vid rekryteringen: kommunstyrelsen, berörd nämnd eller 

styrelse, Centrum för ledarutveckling och extern konsult. 

Kommunstyrelsen har en stödjande och vägledande roll i samband med 

rekrytering av förvaltnings- och bolagschefer, vilket vi bedömer som 

positivt då detta ger förutsättningar för ett strukturerat och professionellt 

arbetssätt inom staden. 

Vår bedömning är samtidigt att den process som finns idag behöver 

utvecklas i några avseenden. 

Roller och ansvar behöver förtydligas 

När kommunstyrelsen, rekryterande nämnd/styrelse och 

rekryteringskonsulten tillsammans hanterar rekryteringar blir det otydligt 

vem som ansvarar både för helheten och för enskilda moment.  

Vi bedömer att nämndernas och styrelsernas beslutande roll är tydlig när 

processen startar och slutar. Under själva genomförandet behöver 

rollerna tydliggöras och ansvaret preciseras för vem som gör vad och 

vem som är ansvarig för de olika momenten i processen. Vi bedömer 

även att det inte är fullt ut tydliggjort vad som ingår i kommunstyrelsens 

ansvar som stödfunktion. I vilket avseende tar kommunstyrelsen 

exempelvis ansvar för att det processtöd som ges till rekryterande 

nämnder och styrelser är följsamt gentemot aktuell lagstiftning? Vi ser i 

granskningen att en konsekvens av denna otydlighet är att ingen tar 

ansvar för att momenten i processen dokumenteras och att handlingar 

sparas på ett adekvat sätt.  

Rekryteringsprocessen behöver bli mer 

transparent 

Granskningen visar att det till viss del går att spåra och värdera på vilka 

sakliga grunder en förvaltnings- eller bolagschef har rekryterats. De 

handlingar som vi har tagit del av och som utgör underlag för 

rekryteringsbeslutet är kravprofilen samt CV och ansökningsbrev från 

den som slutligen har anställts. Detta innebär att vi i efterhand skulle 
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kunna göra en jämförelse mellan kravprofil och CV för att se om den 

rekryterade personen svarar upp till kravprofilen.   

Samtidigt konstaterar vi att centrala moment i rekryteringsprocessen sker 

muntligt såsom urval och kandidatpresentation. Vi konstaterar även att 

resultatet från momenten förmedlas muntligt mellan såväl 

rekryteringskonsult och kommunstyrelsen som mellan kommunstyrelsen 

och presidierna, men även mellan presidierna och respektive nämnd eller 

styrelse.  

Vår uppfattning är att skälen till att rekryteringsprocessen i huvudsak 

sker muntligt är att värna om den sökandens integritet. Vi bedömer att 

avsaknaden av dokumentation medför att det inte går att följa centrala 

moment och ställningstaganden i en rekrytering, och således inte heller 

presidiernas beredning av rekryteringsärendet. Enligt vår bedömning går 

det därför inte att i efterhand fullt ut spåra och värdera på vilka sakliga 

grunder rekrytering sker. Detta kan innebära risk för att rekryterande 

nämnder och styrelser, vid förfrågningar i efterhand, inte har tillräckliga 

underlag för att kunna visa på vilka sakliga grunder en förvaltnings- eller 

bolagschef har rekryterats. Vi bedömer att detta i sin tur kan medföra risk 

för minskat förtroende för såväl nämnder och styrelser som för staden i 

helhet.  

Allmänhetens möjlighet till insyn i 

rekryteringsprocessen behöver stärkas 

Vi konstaterar att det uppkommer ett antal handlingar i de granskade 

rekryteringarna. Däremot är det vår uppfattning att varken 

kommunstyrelsen eller nämnderna och styrelserna har tagit ställning till 

handlingarnas status i förhållande till offentlighetsprincipen, det vill säga 

om de är allmänna eller inte. Framförallt är detta viktigt när det gäller de 

handlingar som finns hos rekryteringskonsulten då vi finner flera rättsfall 

som har prövat om handlingar hos ett externt konsultföretag kan ses som 

allmänna handlingar. Vi bedömer det som sannolikt att handlingar som 

inkommer till eller upprättas hos konsulten kan ses som allmänna 

handlingar. 

Vi bedömer även att allmänhetens möjlighet till insyn försvåras när det 

inte är klarlagt vilka handlingar i en rekrytering som utgör allmänna 

handlingar och när handlingarna inte förvaras samlat utan är utspridda 

hos flera parter. Vi bedömer att det finns risk för att en begäran från 

allmänheten om att få ut handlingar i en rekrytering inte kan tillgodoses 

fullt ut.  

Vi konstaterar avslutningsvis att rekryteringsprocessen, i hög grad, har 

utformats för att skydda de sökandes integritet. Mot bakgrund av den 

process som finns idag bedömer vi att det finns risk att stadens strävan 

mot att skydda de sökandes integritet inte full ut är förenligt med 
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offentlighetsprincipen. Vår slutsats är därför att kommunstyrelsen kan 

utveckla processen så att en bättre balans skapas mellan de sökandens 

integritet och legala krav på såväl insyn som saklighet och opartiskhet. 

Stadsrevisionen rekommenderar kommunstyrelsen att, utifrån sin 

stödjande och vägledande roll, stärka processen för rekrytering av 

förvaltnings- och bolagschefer så att legala krav på insyn, saklighet och 

opartiskhet säkerställs. 
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Stadsrevisionens uppdrag och 

rapportering 

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument 

med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen.  

Revisorerna är förtroendevalda och utses av kommunfullmäktige. I 

Göteborg är de totalt 22 stycken. Revisorerna är oberoende och granskar 

på kommunfullmäktiges uppdrag, och därigenom indirekt också för 

medborgarna.  

Revisorerna prövar årligen om ledamöterna i kommunstyrelsen och 

nämnderna fullgör sina uppdrag. Revisorerna uttalar sig årligen om 

nämndledamöternas ansvar i en revisionsberättelse som lämnas till 

kommunfullmäktige. Utöver revisionsberättelsen upprättar revisorerna 

även revisionsredogörelser, en för varje nämnd. I revisionsredogörelsen 

sammanfattas all granskning som revisorerna har genomfört i nämnden 

under året.  

Bland de valda revisorerna utser kommunfullmäktige även lekmanna-

revisorer. Dessa har ett självständigt uppdrag att granska de bolag som 

helt eller delvis ägs av kommunen. I Göteborg utses i regel två 

lekmannarevisorer för varje bolag.  

Revisorerna genomför också särskilda granskningar som i regel rör flera 

nämnder och bolag. Dessa redovisas löpande under året till kommun-

fullmäktige i revisionsrapporter. 

Revisorerna tar även varje år fram en årsredogörelse som sammanfattar 

all den granskning som har gjorts i kommunen under det aktuella året.  

Revisorernas rapporter hittar du på www.goteborg.se/stadsrevisionen.  
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Språkbruk och revisionstermer 

När revisorerna har genomfört en granskning lämnar de ofta 

rekommendationer till de granskade nämnderna och bolagen.  

Ibland lämnar de även revisionskritik. 

Rekommendationer lämnas när revisorerna ser brister i verksamheten. 

Rekommendationerna syftar till att utveckla och förbättra verksamheten. 

Revisionskritik lämnas när revisorerna ser brister i verksamheten  

som är av mer allvarlig karaktär. Revisionskritik graderas genom 

begreppen erinran eller anmärkning. Anmärkning är allvarligast.  

När det gäller nämnderna kan en anmärkning lämnas med eller  

utan tillstyrkan om ansvarsfrihet. 

Under kommande år följer revisorerna upp vilka åtgärder som nämnden  

eller bolaget har gjort för att följa revisorernas rekommendationer. 
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Bilaga Revisionskriterier 

Spårbarhet i rekryteringsprocessen 

Kommunala nämnder 

Av allmänrättsliga principer och i förvaltningslagen framgår det att 

ärenden i nämnder ska beredas före beslut. I beredningen innefattas att 

dokumentera allt sådant som leder fram till vilket förslag till beslut som 

läggs fram för nämnden för avgörande.  

Utöver kravet om ärendeberedning styrs också de kommunala 

myndigheterna av flera viktiga offentligrättsliga principer. Centrala sådan 

är objektivitetsprincipen och likabehandlingsprincipen som båda framgår 

av Regeringsformen 1 kap. 9 §. De innebär att förvaltningsmyndigheter 

vid myndighetsutövning och andra offentliga förvaltningsuppgifter alltid 

i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet 

och opartiskhet.  

Begreppet likhet inför lagen är ett uttryck för förbud mot diskriminering 

och godtycke. Saklighetskravet innebär att uppgifter som lämnas ska vara 

korrekta och kravet på opartiskhet betyder att subjektiva bedömningar 

inte får förekomma. Förvaltningslagen konstaterar också i 5 § att dessa 

principer ingår i grunderna för god förvaltning vilka ska tillämpas i hela 

den offentliga förvaltningen.   

I detta sammanhang innebär ovan nämnda kriterier dels att väsentliga 

händelser och beslut i rekryteringsprocessen som presenteras för 

nämnden behöver kunna gå att utläsa i dokumentation samt att det urval 

av sökande till intervju och slutligen anställning ska ske på sakliga och 

objektiva grunder. 

 

Kommunala bolag  

Enligt kommunallagen 10 kap. 1§ kan fullmäktige lämna över skötseln 

av en kommunal angelägenhet till en juridisk person såsom bolag. 

Kommunala bolag utgör inte en myndighet i förvaltningsrättslig mening 

men utgör en del av den kommunala organisationen. Enligt 

kommunallagen 6 kap. 6§ ska bolagen, precis som nämnderna, följa de 

riktlinjer som är beslutade av fullmäktige, vilket innefattar riktlinjen vid 

rekrytering av förvaltnings- och bolagschefer.  

Det är inte lika tydligt vilka krav som ställs på kommunala bolag i en 

ärendeberedning varken vad gäller beslutsunderlag eller dokumentation. 

Objektivitetsprincipen och likabehandlingsprincipen går inte på samma 

sätt att applicera på de kommunala bolagen som för nämnderna. 
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Däremot framgår det i aktiebolagslagen 8 kap. 21 §, att styrelsen inte får 

fatta beslut i ett ärende om inte samtliga ledamöter har fått ett 

tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. Detta innebär att 

ledamöter i bolagsstyrelser, precis som i nämnder, har ett eget ansvar att 

beslut fattas på ett tillräckligt underlag.  

Allmänhetens insyn i rekryteringsprocessen 

Allmänhetens intresse av insyn i den offentliga förvaltningen säkerställs 

genom offentlighetsprincipen. 

Offentlighetsprincipen innebär att vem som helst som huvudregel alltid 

har rätt att ta del av allmänna handlingar som finns hos myndigheter. Vad 

som är allmänna handlingar regleras av tryckfrihetsförordningen (TF). 

I TF:s myndighetsbegrepp innefattas såväl kommunfullmäktige som 

kommunstyrelsen och övriga kommunala nämnder. Genom ett särskilt 

stadgande i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) klargörs att även 

kommunala aktiebolag där kommunen har ett bestämmande inflytande 

omfattas av offentlighetsprincipen. Detta framgår även av riktlinjer och 

direktiv för Göteborgs Stads bolag. 

Varje nämnd och helägt aktiebolag i Göteborgs Stad är ur TF:s och 

OSL:s perspektiv sin egen myndighet och ansvarar för de allmänna 

handlingar som kommer in till eller upprättas samt förvaras där. 

Vad som är en allmän handling definieras i TF 2 kap. 3-4§§.  En 

handling är en framställning i skrift eller bild eller en upptagning som 

bara kan läsas, avlyssnas eller uppfattas på annat sätt med tekniska 

hjälpmedel. Om en sådan handling förvaras hos en myndighet och 

inkommit till eller upprättats hos en myndighet så är det en allmän 

handling. Betydelsen av att en handling förvaras är inte att den fysiskt 

sett måste befinna sig i myndighetens lokaler utan avgörande är 

myndighetens tillgång till handlingen.19  

I de fall en myndighet anlitar ett externt rekryteringsföretag kan de anses 

förfoga över handlingar som finns hos företaget om handlingarna tagits 

emot av företaget för myndighetens räkning. Detta gäller såväl 

ansökningshandlingar som intresseanmälningar. Även handlingar som 

företaget upprättar för myndighetens räkning kan omfattas. 20   

                                                   

 

19 Alf Bohlin, Offentlighetsprincipen, 9 uppl., s. 43, s. 60. 
20 RÅ 89 ref. 29, Högsta förvaltningsdomstolen Mål 874-16, RÅ 1996 ref. 25, KR 

Jönköping 330-05, KR Göteborg 7285-08. Se även bilaga Rättspraxis 
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Handlingar kan finnas eller vara under framtagande hos en myndighet 

utan att vara en allmän handling, såsom arbetsmaterial. En sådan 

handling blir normalt sett allmän när den har färdigställts. I TF 2 kap 12§ 

anges att en minnesanteckning som har kommit till endast för 

föredragning eller beredning av ett ärende och som inte tillfört ärendet 

någon sakuppgift, ska inte ses om en allmän handling om den inte tagits 

om hand för arkivering.  

Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett ordnat sätt. Om de kan 

antas omfattas av sekretess ska de alltid registreras enligt OSL 5 kap. 1§ 

så snart de inkommit eller upprättats. Om de inte kan antas omfattas av 

sekretess behöver de inte registreras, men måste ändå alltid hållas 

ordnade på ett sådant sätt att det utan svårighet kan fastställas om de har 

kommit in eller upprättats.  

Då de allmänna handlingarna arkiveras ställer arkivlagens 3§ även krav 

på att myndighetens arkiv ska vara ordnat så att allmänhetens rätt att ta 

del av allmänna handlingar kan tillgodoses. 

Offentlighetsprincipen innefattar allmänhetens rätt att ta del av allmänna 

handlingar. Var och en har rätt att hos myndigheter få ta del av allmänna 

handlingar och utgångspunkten är att alla allmänna handlingar är 

offentliga. Av TF 2 kap. 2§ framgår att rätten till allmänna handlingar 

endast får begränsas om det krävs med hänsyn till: 

• rikets säkerhet eller dess förhållande till en annan stat eller en 

mellanfolklig organisation 

• rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik 

• myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan 

tillsyn 

• intresset av att förebygga eller beivra brott 

• det allmännas ekonomiska intresse 

• skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden  

• intresset av att bevara djur- eller växtart. 

Hur rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas med stöd av 

dessa sekretessgrunder framgår av offentlighets- och sekretesslagen 

(OSL). 

Om någon begär att en allmän handling ska lämnas ut av en myndighet så 

ska detta ske genast eller så snart som möjligt enligt TF 2 kap. 15 §. Den 

allmänna handlingen kan också hållas tillgänglig på stället på ett sådant 

sätt att den kan läsas, avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. 

En myndighet som får en begäran om att lämna ut en allmän handling ska 

alltid pröva en sådan om den allmänna handlingen förvaras hos 

myndigheten (se mer om betydelsen av förvaringsbegreppet ovan) enligt 

TF 2 kap. 17§. 
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Även enskilda uppgifter som finns i en allmän handling kan begäras ut 

med hänvisning till offentlighetsprincipen.  Av OSL 6 kap.4 § framgår att 

en myndighet ska på begäran av en enskild lämna uppgift ur en allmän 

handling som förvaras hos myndigheten, om inte uppgiften är 

sekretessbelagd eller det skulle hindra arbetets behöriga gång.  
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Bilaga Rättspraxis 

RÅ 89 ref. 29 

I RÅ 1989 ref. 29 anger Regeringsrätten (RegR) att konsultföretaget haft 

myndighetens uppdrag att medverka vid rekrytering bland annat genom 

annonsering och beredning av ärendet sedan ansökningstiden gått ut. 

RegR ansåg att konsultbolaget mottagit ansökningar för myndighetens 

räkning och att myndigheten före beslutsdagen haft tillgång till 

ansökningarnas innehåll. Handlingarna ansågs därmed vara allmänna 

handlingar då de förvarades för myndighetens räkning.  

Högsta förvaltningsdomstolen Mål 874-16 

En dom i Högsta förvaltningsdomstolen (HDF) anger att när en 

myndighet anlitar en rekryteringskonsult är utgångspunkten att de 

handlingar som kommer in till eller upprättas av konsultföretaget inte blir 

allmänna då de förvaras hos en utomstående. Däremot om myndigheten 

är involverad i eller har rätt till insyn i rekryteringskonsultens arbete kan 

det leda till att handlingarna anses förvarade för myndighetens räkning 

och blir därmed allmänna handlingar.  

I domen låg det aktuella ramavtalet till grund för bedömning. Av avtalet 

framgick bland annat att kommunen ges möjlighet att träffa presenterade 

kandidater för intervju. Innehållet i avtalet innebär, enligt HFD:s mening, 

att kommunen fått anse ha haft både inflytande och insyn i 

rekryteringsföretagets arbete på ett sådant sätt att de aktuella 

handlingarna får anses ha mottagits och förvarats för kommunens 

räkning. Huruvida kommunen har tagit del av dem eller inte saknar 

betydelse. De utgör därmed allmänna handlingar. 

RÅ 1996 ref. 25 

Intresseanmälningar i kommunalt tjänstetillsättningsärende har ansetts 

inkomna till kommunen och förvarade där även när de faktiskt funnits 

hos enskilt företag som haft uppdrag att medverka vid rekrytering. 

RegR kom fram till att intresseanmälningarna utgjort ett led i ett 

kommunalt tjänstetillsättningsärende och att annonsens utformning samt 

övrigt som framkommit, bland annat om handläggningen av ärendet 

visade att rekryteringsbolaget mottagit intresseanmälningarna för 

kommunens räkning. Vidare menade RegR att det faktum att kommunen 

haft tillgång till intresseanmälningarna från den tidpunkt de inkommit till 

rekryteringsbolaget och om inte annat fram tills det att en person 

uppmanats att söka tjänsten, visar att rekryteringsbolaget mottagit och 

förvarat handlingarna i kommunens ställe. RegR slutsats blev att 

handlingarna var att anse som allmänna och att kommunen när dessa 

begärdes ut borde ha infordrat dem och prövat frågan i sak. 
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KR Jönköping 330-05 

Målet handlar om begäran om att få del av ansökningshandlingar för 

sökande till tjänst som utbildningschef i en västsvensk kommun. 

Ett rekryteringsföretag skulle på uppdrag av kommunen att hitta lämpliga 

personer till tjänsten som utbildningschef. Ett första steg var att 

annonsera om tjänsten och annonsen angav att ansökningar skulle inges 

till rekryteringsföretaget. Bland sökanden och andra som 

rekryteringsföretag hade kännedom om valdes några ut. 

Rekryteringsföretag sände därefter en kandidatpresentation rörande tre 

personer till kommunen. Rekryteringsföretaget och kommunen hade 

ingen kontakt rörande personer. 

Kammarrätten gjorde den bedömningen att i och för sig inte föreligger 

något hinder mot att en kommunal myndighet anlitar ett 

rekryteringsföretag för att sondera terrängen och även aktivt bedriva 

rekryteringsfrämjande åtgärder. Det är således inget som hindrar 

konsulten att annonsera om det klart framgår av annonsen att det är fråga 

om ett förberedande rekryteringsarbete. Det är viktigt att ett sådant arbete 

åtskilt från själva tillsättningsärendet (jfr 2003/04 s. 444f och JO 1989/90 

s. 430f).   

Rätten anger bland annat att företrädare för kommunen har inte haft 

tillgång till några handlingar innan dessa översändes till kommunen. De 

har inte heller haft någon påverkan på vilka kandidater som kommunen 

erhöll från rekryteringsföretaget att ta ställning till. 

Rekryteringsföretagets handläggning anses vara åtgärder som företagits 

före det egentliga tillsättningsärendet. Rätten bedömer därför att inga 

handlingar har varit allmänna före översändandet. 

KR Göteborg 7285-08 

Målet handlar om att ta del av intresseanmälan rörande en tjänst som 

verksamhetschef vid Sahlgrenska sjukhus. 

Sahlgrenska anför i sitt yttrande till kammarrätten att den inledande 

rekryteringsprocessen har självständigt hanterats av rekryteringsföretaget 

och att myndigheten inte haft tillgång till intresseanmälningarna under 

processen. Kammarrätten bedömde att omständigheterna är därmed inte 

sådana att de till rekryteringsföretaget inkomna intresseanmälningarna 

kan anses ha varit förvarade där för sjukhusets räkning. Sjukhuset har 

därför haft fog för att vägra lämna ut de till rekryteringsföretaget 

inkomna intresseanmälningarna.  
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