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Stadsrevisionen

Svar till Stadsrevisionen angående granskning av Borås Stads
personalpolitik
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster avger nedanstående svar angående granskningen av Borås Stads
personalpolitik och översänder detsamma till Stadsrevisionen.
Nämndens yttrande
Stadsrevisionen har granskat om Borås Stads personalpolitik är ändamålsenlig och lever upp
till målsättningarna i det personalpolitiska programmet.
Stadsdelsnämnden Öster har tagit del av Stadsrevisionens rapport och sammanfattande
bedömning. Stadsdelsnämnden Öster känner igen många av de brister som lyfts fram i
rapporten. De stora svårigheterna att rekrytera kompetent personal inom många
verksamhetsområden samt höga sjuktal hos befintlig personal innebär allt större utmaningar
för nämnden att hålla en tillräckligt god nivå i arbetet gentemot brukare och elever. För att
säkerställa kvalitet i servicen mot Borås Stads medborgare är det viktigt att staden bedriver
ett personalarbete som gör skillnad.
Stadsdelsnämnden Öster vill i sammanhanget lyfta några frågor där nämnden anser att Borås
Stad har behov av utveckling och där nämnderna borde ges större frihet att genom
personalpolitiken styra sin verksamhet.
-

En personalpolitik som inte är ändamålsenlig, skapar bristande kontinuitet och
försämrad effektivitet/produktivitet.
En personalpolitik som inte är ändamålsenlig, leder till att nämnden får svårt att
rekrytera de bästa.
Hög personalomsättning är kostsamt både ekonomiskt och i produktionsbortfall.
Kvaliteten inom verksamheten påverkas klart negativt av hög
personalomsättning.

En slutsats som Stadsdelsnämnden Öster drar är att nämnderna borde ha ett större
inflytande över lönestrukturen, med ökade möjligheter till lönespridning som en viktig faktor
att beakta i det vidare arbetet.
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Ett förbättringsarbete med anledning av revisionsresultatet kan med fördel genomföras i
samband omorganisationen till facknämnder. Det skulle underlätta arbetet med de
personalpolitiska frågorna i de nya nämnderna. Omorganisationen är ett utmärkt tillfälle att
införa centralt sammanhållna arbetsprocesser som säkerställer att arbetet med de strategiska
områdena attraktiv och hälsofrämjande arbetsgivare implementeras och hålls levande i
nämnderna.
Stadsdelsnämnden Öster anser vidare att Borås Stad bör se över möjligheten att effektivisera
och modernisera system och administrativa rutiner i syfte att frigöra tid för cheferna. En
översyn och förenkling möter Arbetsmiljöverkets krav i de nya föreskrifterna om social och
organisatorisk arbetsmiljö som gäller från 2016-03-31.
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