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Policy för intraprenad i Bollebygds kommun
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar policy för intraprenad, med följande tillägg:
Viktigt är att intraprenaden på något väsentligt vis skapar tydliga mervärden såsom:
 -Bättre kvalitet
 -Bättre tillgänglighet
 -Bättre arbetsmiljö
 -Ökat engagemang och ökad delaktighet
 -Ökad valfrihet för brukarna
 -Effektivare beslutsvägar
Ärendet
Intraprenad 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 ska 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 inte bli intraprenader. Beslut om att starta en intraprenad tas av berörd nämnd.
Kommunfullmäktige fattar beslut om policyn för intraprenad i kommunen.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige antar policy för intraprenad, med följande tillägg:
Viktigt är att intraprenaden på något väsentligt vis skapar tydliga mervärden såsom:
-Bättre kvalitet
-Bättre tillgänglighet
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-Bättre arbetsmiljö
-Ökat engagemang och ökad delaktighet
-Ökad valfrihet för brukarna
-Effektivare beslutsvägar
Arbetsutskottets förslag bifalls av Yvonne Andrén (C).
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Beslutsunderlag
 §94 KSAU Policy för intraprenad i Bollebygds kommun
 §77 BON Policy för intraprenad
 Policy för intraprenad - tjänsteskrivelse
 Policy för Intraprenad - styrdokument
Skickas till
Kommunfullmäktige
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