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Granskning av personal- och lönepolitiken i Bodens kommun

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Bodens kommun granskat kommunens
personal- och lönepolitik. Syftet med granskningen är att bedöma om Bodens kommun
efterlever beslutade riktlinjer och lagstiftning på personal- och löneområdet. 
I granskningen har vi biträtts av sakkunniga från Komrev inom Öhrlings
PricewaterhouseCoopers. Granskningen redovisas i bifogade rapport; Granskning av
personal- och lönepolitiken i Bodens kommun, januari 2006.

Vår samlade bedömning är att nämnderna i Bodens kommun inte i tillräcklig omfattning
efterlever beslutade riktlinjer och lagstiftning på personal och löneområdet. Vi ser
positivt på att kommunen är inne i ett pågående utvecklingsarbete framförallt kring
löneprocessen med framtagandet av lönekriterier, chefsutbildning, samarbete i Fyrkanten
kring kompetensförsörjningsfrågorna samt validering av kunskap i verksamheten. Dock
anser vi att de politiska styrdokumenten bör revideras, tydliggöras och synkroniseras med
varandra och den strategiska planen. 

Vi anser att kommunstyrelsen som har det övergripande arbetsgivaransvaret bör fortsätta
det utvecklingsarbetet som inletts och att sätta särskilt fokus på och uppföljning av
nämndernas arbete med framtagandet av lönekriterier. I övrigt finns utvecklingsbehov
inom följande områden:

• Ta fram rutiner för prioriteringsprocessen och förhandlingsprocessen så att Boden
tidsmässigt kan vara klar tidigare än för närvarande med samtliga
löneuppgörelser.  Nuvarande eftersläpning är inte tillfredsställande. Vi gör
bedömningen att det skulle underlätta om politiskt beslut om ramar för lönepott
tas på våren i samband med budgetarbetet för kommande år. 

• Se till att rutiner för årliga lönesamtal är tydliga och att de efterlevs i
verksamheten samt förtydliga kommunikationen och informationen till
medarbetaren om motivering till lönesättningen. 

• Tillse att rutiner skapas och efterlevs avseende individuella utvecklingsplaner för
medarbetaren som ett led i kompetensutvecklingen.
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• Tydliggöra ansvaret och rutiner för uppföljning av att prioriteringar/satsningar

faller ut som beslutats i löneprocessen samt skapa rutiner för uppföljningen av
lönerevisionens utfall t ex per enhet istället för endast på övergripande nivå. 

• Skapa en tydlig och enhetlig dokumentation avseende lönetillägg och dess
tillämpning. 

• Tydliga rutiner för vikarierekrytering vad avser underlag och meritlistor.

Vi kommer inom ramen för vårt granskningsuppdrag att följa styrelsens
utvecklingsarbete och vill därför få en återkoppling om vilka åtgärder som styrelsens
kommer att vidta med avseende på ovanstående punkter. Styrelsens svar vill vi ha i juni
2006. 

För revisorerna i Bodens kommun

Britt-Inger Olsson Stellan Lundberg
ordförande revisor


	Granskning av personal- och lönepolitiken i Bodens kommun

