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Policy för Intraprenad.
Förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta policy för
Intraprenad.
Ärendet
Intraprenaden är en självständig enhet som på uppdrag utför verksamhet inom ramen
för den kommunala förvaltningsorganisationen. Detta innebär att intraprenaden drivs
av Bollebygds kommun och att medarbetarna är anställda i en förvaltning.
Intraprenad är inget juridiskt begrepp vilket innebär att intraprenad som
verksamhetsform inte utgör något hinder utifrån kommunallagen.
Verksamheten inom intraprenaden skall bedrivas inom ramen för de lagar, avtal,
regler och policys som gäller för övriga enheter inom samma verksamhetsområde
inom förvaltningen, men ansvaret för verksamheten har, i huvudsak, delegerats till
företrädare för intraprenaden.
Initiativ till att driva en verksamhet i intraprenadform ska komma från medarbetarna i
verksamheten. Intraprenaden ska presentera en tydlig verksamhetsidé som visar på
vilket sätt intraprenaden avser att genomföra sina åtaganden. En förutsättning för att
starta en intraprenad är att ¾ av medarbetarna inom verksamheten är överens om
detta. Delar av enheter får ej bli intraprenader. Beslut om att starta en Intraprenad
tas av berörd nämnd
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Ekonomiska förutsättningar
Intraprenaden skall ha samma stöd av förvaltningens ekonomi- och
upphandlingsfunktioner som övriga verksamheter i förvaltningen.
Intraprenaden skall använda sig av samma metoder, och delta i uppföljning och
utvärdering, på samma sätt som liknande verksamheter i förvaltningen.
I intraprenadavtalet skall framgå vilka principer för resurstilldelning som gäller under
avtalsperioden.
Beslutsunderlag
•

Policy för Intraprenad, tjänsteskrivelse 2017-07-27

•

Policy för Intraprenad, styrdokument 2017-07-27
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