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Så blev rekryteringsåret 2016  
 
Lite smått och gott från året som nästan är slut på temat rekryteringar: 
 
Under året utannonserades 9 949 tillsvidaretjänster, ”all time high för staden”. 
 
På nyårsdagen är det pizza som gäller för många, men 115 personer passade också på att söka jobb i staden. 
 
Det mest sökta jobbet under året var ”administratör till receptionen” hos social resursförvaltning med hela 366 

ansökningar. 
 
Det mest eftersökta yrkeskategorin var förskollärare med 1 598 annonserade tillsvidaretjänster. 
 
Årets mesta sökta HR-jobb var ”HR-specialist på kulturförvaltningen” med 122 ansökningar. 
 
Årets mest sökta chefsjobb var ”Enhetschef sporthallar” på idrott- och föreningsförvaltningen. 120 personer 

ville ha det jobbet. 
 
I snitt var det 20 ansökningar per chefstjänst. 
 
På Midsommarafton sjungs det om små grodor, men det söks också jobb. 147 ansökningar kom in denna dag.  
 
Flest ansökningar en enskild dag var 18 april med 1 068 ansökningar. 
 
Minst antal ansökningar på en dag var 16 juli med 106 ansökningar. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Försäkringskassan har ändrat sin handläggningsrutin 
Försäkringskassan har sedan 1 november 2016 ändrat sina rutiner för hur de bedömer sjukintyg. 
Fortsättningsvis ser de varje sjukintyg som ett eget juridisk ärende, där den försäkrade måste ansöka om 
sjukpenning. För vår del som arbetsgivare gör det ingen skillnad efter dag 91. Men för våra medarbetare kan 
det innebära att de får vänta på sina pengar.  
 
Om det behövs under utredningstiden är det möjligt att skicka ett ärende till supporten att de ska ändra till helt 
sjukavdrag.  
 
När medarbetaren fått sitt beslut om sjukpenning får de skicka ett nytt ärende att ta bort lönearten. 

-------------------------------------------------------------------- 
 
Grön rehab grönskar igen 
Grön Rehab startar igen efter nyår. Det går bra att anmäla medarbetare med stressrelaterad 
utmattningsproblematik till programmet. Under våren finns planer på att utöka verksamheten med en 
förebyggande kurs för medarbetare med accelererande stressproblematik som ännu inte gått i sjukskrivning. 
 
Verksamheten kommer också att erbjuda en kurs för HR och chefer om stressens mekanismer. Mer info 
kommer under våren. 
 
Har du frågor om Grön Rehab, kontakta Marita Mattsson, intraservice 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Ny arbetsrättsjurist på stadsledningskontoret 
 

mailto:marita.mattsson@intraservice.goteborg.se


  
Martina Lesser. 
 

Arbetsrättsjurist Martina Lesser började på stadsledningskontoret 1 december. Martina kommer bland annat att 
bistå utbildningssektorn med arbetsrättslig kompetens. 
------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Chefer får träning i feedback 
Nu får alla chefer i staden möjlighet att anmäla sig till en praktisk och lättsam eftermiddag med massor av 
träning i att ge feedback. Intraservice presenterar enkla modeller och ger konkreta verktyg som direkt kan 
användas i vardagen. 
 
Inledningsvis erbjuder intraservice fyra alternativa datum under 2017, men är intresset stort kan det bli fler 
tillfällen. 
 
Datum för träffarna och anmälningslänk kommer inom kort på denna sida på Medarbetar- och chefsutveckling. 
 

Coachning i grupp för erfarna chefer 
Vi siktar på att få igång ytterligare en grupp för erfarna chefer, med start i februari. Det behövs fler intresserade 
chefer för att aktiviteten ska bli av. 
 
Läs mer om coachningen för chefer på Medarbetar-och chefsutveckling 
 

Nätverksträffar för unga chefer spikade 
Vårens nätverksträffar för stadens unga chefer är spikade. Första tillfället är 20 januari och temat är feedback. 
Nästa tillfällen är 31 mars och 19 maj.  
 
Anmälan på Medarbetar- och chefsutveckling  
 

Glöm inte chefsintroduktionerna i vår 
Den övergripande introduktionen för nya chefer sker den 26 januari. Nästa chans är först i höst  är planerad i 
september 2017. Kom också ihåg att informera era chefer om halvdagsintroduktionerna. 
 
Mer info och anmälan 

--------------------------------------------------------------------- 
 
Start i januari för aspirerande chefer över chefer 
En ny omgång av programmet Morgondagens chef för chef (MOCC) startar med 25 deltagare den 19 januari. 
Deltagarna avslutar programmet våren 2018, men kan givetvis vara intresserade av att gå in i en ny roll 
dessförinnan.  

--------------------------------------------------------------------- 
 
Attraktiv arbetsgivare på Ullevis stora ljusskylt 
Under hela 2017 kommer Göteborgs Stad att synas på Ullevis stora ljusskylt med temat attraktiv arbetsgivare. 
Det är reklambyrån Forsman & Bodenfors som fått uppdraget att skapa ett innehåll som stärker stadens 
arbetsgivarvarumärke. 
– Den stora ljusskylten är en helt ny yta för oss att kommunicera attraktiv arbetsgivare på, säger Örjan Flodell, 
planeringsledare på intraservice. Vi räknar med att nå andra yrkesverksamma än vi annars gör. 
 
Även föräldrar med barn i skolåldern är en målgrupp. Tanken är att det till berättelsen på ljustavlan ska kunna 

https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int/helastaden/intranat-medarbetarutveckling/Startsida/Utvecklas-som-chef/feddbacktr%C3%A4ning
https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int?uri=gbglnk:intranat.chef.medarbetarutveckling.coachning.i.grupp
https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int/helastaden/intranat-medarbetarutveckling/Startsida/Utvecklas-som-chef/natverket%20unga%20chefer
https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int?uri=gbglnk:intranat.chef.medarbetarutveckling.introduktionsprogram


infogas intressanta händelser och aktiviteter som är aktuella under året, till exempel gymnasiemässan. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Samlingsannons blir verklighet 
Intraservice har tagit fram en mall för samlingsannonsering. Uppdraget har kommit från HR-cheferna. Mallen 
påminner om de befintliga annonserna med motsvarande färgtema och bildmanér som tidigare. Av de sju 
färgplattorna kan tre användas för samlingsannonserna.  
 
En viktig förutsättning för att rationellt använda en samlingsannons för hela organisationen, är att Timecut, som 
tillhandahåller annonsverktyget, automatiskt kan splitta fakturan till de mottagarkonton som valt att boka 
annonser. Planen är att samlingsannonsen ska aktiveras och komma i bruk under januari. Användarinstruktion 
med praktisk handledning kommer dessförinnan. 
 

  
Mallen för samlingsannonser klar att användas i januari. 

------------------------------------------------------------------- 
 
Traktörens fotoklubb för alla i Göteborgs Stad 
Slutligen ett tips inom personalvård: Traktörens fotoklubb är öppen för alla som arbetar i Göteborgs Stads 
förvaltningar och bolag. Klubben arrangerar varje år en rad fotokurser, bildvisningar, fototävlingar och 
utställningar.  
Klubben har ett digitalt fotolabb med skrivare och skanner och en fotostudio för porträttfotografering som du 
som medlem får låna. 
 
Mer info: 
 
http://www.traktorensfotoklubb.se/ 
 
Det här får du som medlem: 
 
http://www.traktorensfotoklubb.se/bli-medlem/ 
 
Öppet hus 25 januari för dig som vill bli medlem 
Onsdagen den 25 januari är det Öppet hus klockan 17-19 i våra lokaler för nya och gamla 
medlemmar. Det blir visning av lokalerna med scanner, skrivare, porträttstudion och 
tävlingsverksamheten. Fotoklubben bjuder på bubbel och tilltugg. 
Plats: Köpmansgatan 20 (Stadsbyggnadskontoret) i källarplan 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Kolla in de nya aktiviteterna inom chefsförsörjning 

http://www.traktorensfotoklubb.se/
http://www.traktorensfotoklubb.se/bli-medlem/


 
Länk till processen för chefsförsörjning 
  

  
Nästa PS utkommer den 20 januari. 
 

God Jul och Gott Nytt År! 
 

  
 

  
 

http://services.goteborg.se/processer/PA%20Publik/#/model=0263bcca-77d0-4686-b6ea-d5217ff8c557
http://services.goteborg.se/processer/PA%20Publik/#/model=0263bcca-77d0-4686-b6ea-d5217ff8c557

