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Prisjustering searchpaket

Förvaltningens förslag till beslut
Servicenämnden justerar prissättningen för Searchpaketet inom
verksamhetsområde rekrytering till 6 500 kronor från och med 1 juli
2020.

Anna-Karin Sandén
Förvaltningsdirektör

Karin Toll Lane
Verksamhetschef

Ärendet
Serviceförvaltningen Rekrytering avser att höja priset på
searchpaketet från 4 000 kronor till 6 500 kronor från och med 1 juli
2020 då nytt avtal avses tecknas med Linkedin.
Tjänsten search är frivillig att nyttja som ett tillval till våra övriga
frivilliga rekryteringstjänster. Kostnaden för licens och arbetsinsats
för detta paket är idag högre än priset. Efterfrågan på denna tjänst
har sjunkit 2020 och kan komma att minska ytterligare något vid en
prishöjning. Dock görs bedömningen att detta även fortsättningsvis
är en angelägen tjänst att kunna erbjuda staden vid rekryteringar.
Förvaltningen ser att antalet sökande till stadens utannonserade
tjänster ökar, men detta gäller framförallt befattningar där vi inte
använder tjänsten search.
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Licenskostnaden betalas till LinkedIn för 12 månader i förskott och
är då bindande. Kortare avtal går ej att teckna. Licenskostnaden är
höjd med knappt 10 %. För att kunna erbjuda tjänsten bedömer vi
att vi fortsatt behöver ha 2 stycken så kallade recruiter licenser á ca
82 500 kr/12 mån. Vi har haft 2 licenser sedan vi började 2018.
Räkneexempel med nya licenspriset efter 1 juli 2020:
Vid 50 uppdrag/år kostar varje search inklusive arbetskostnad
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5 850 kr. Vid 40 uppdrag/år kostar varje search inklusive
arbetskostnad 6 675 kr.
I ovan räkneexempel är inte medräknat att ansvariga
rekryteringskonsulter avsätter tid och därmed är något lägre belagda
för att kunna åta sig searchuppdragen omgående oavsett om
uppdragen kommer eller ej. Serviceförvaltningen rekrytering har i
år hittills utfört 18 uppdrag. 2019 utfördes totalt 72 searchuppdrag.
Ärendets beredning
Dialog har förts med processägaren kring föreslagen prishöjning
och det finns en samsyn om att serviceförvaltningen bör kunna
erbjuda tjänsten även fortsättningsvis. Priset har jämförts med andra
kommuner, Malmö stad erbjuder till exempel motsvarande
searchpaket för 8 500 kr.
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