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Överenskommelse om intraprenad för 
bostäder med särskild service inom stads-
områden Hisingen 2 och Sydväst 1 

Förslag till beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner överenskommelse om intraprenad för 

bostäder med särskild service Nya Hyltegården 15, Dannemansvägen 5 och 

Högsbogatan 21 – stadsområde Sydväst, område 1. 

2. Nämnden för funktionsstöd godkänner överenskommelse om intraprenad för 

bostäder med särskild service Solventilsgatan 11, Sven-Agne Larssons väg 6 och 

Gustaf Dalénsgatan 7E – stadsområde Hisingen, område 2. 

Sammanfattning 
Nämnden för funktionsstöd föreslås godkänna överenskommelse om intraprenad-

verksamhet med en enhet inom avdelning bostad med särskild service bestående av Nya 

Hyltegården 15, Dannemansvägen 5 och Högsbogatan 21 – stadsområde Sydväst, område 

1 samt Solventilsgatan 11, Sven-Agne Larssons väg 6 och Gustaf Dalénsgatan 7E – 

stadsområde Hisingen, område 2. 

Intraprenaden är en självständig resultatenhet inom ramen för den kommunala 

förvaltningsorganisationen med utökat och/eller förtydligat ansvar och utökade och/eller 

förtydligade befogenheter. Enheten är fortfarande kommunalt ägd och driven och 

personalen är anställd av kommunen. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har gjort bedömning om intraprenad innebär ekonomisk risk. 

Förvaltningens bedömning är att verksamhetschefs ekonomiska handlingsutrymme 

begränsas av intraprenadverksamhet och att andelen inte bör överstiga 50 procent av 

verksamhetsområdets totala budget. För aktuella verksamhetsområden överstiger 

intraprenad inte 50 procent av verksamhetsområdets totala budget och därför ser 

förvaltningen ingen stor ekonomisk risk.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån den ekologiska 

dimensionen. 

Bedömning ur social dimension 
Syftet med intraprenadverksamhet enligt Göteborgs Stads riktlinje för 

intraprenadverksamhet är att uppmuntra till att utveckla idéer i verksamheten och därmed 
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uppnå en bättre kvalitet, att ge möjlighet till ökat engagemang och större inflytande för 

brukare samt delaktighet och inflytande för personalen, dra lärdomar som kan överföras 

till hela organisationen och att stödja ett långsiktigt ekonomiskt tänkande. 

Samverkan 
Information lämnas i förvaltningsövergripande samverkansgrupp (FSG) den 9 november 

2022. 

Bilagor  
1. Göteborgs Stads riktlinje för intraprenadverksamhet 

2. Överenskommelse om intraprenad för bostäder med särskild service Nya 

Hyltegården 15, Dannemansvägen 5 och Högsbogatan 21. Stadsområde 

Sydväst, område 1. 

3. Överenskommelse om intraprenad för bostäder med särskild service 

Solventilsgatan 11, Sven-Agne Larssons väg 6 och Gustaf Dalénsgatan 7E. 

Stadsområde Hisingen, område 2. 
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Ärendet 
Nämnden för funktionsstöd har att besluta om att godkänna överenskommelse om 

intraprenadverksamhet inom två stadsområden inom avdelning Bostad med särskild 

service. 

Beskrivning av ärendet 
I enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för intraprenadverksamhet ska nämnden ta 

ställning till överenskommelse om intraprenad för bostäder med särskild service Nya 

Hyltegården 15, Dannemansvägen 5 och Högsbogatan 21 – stadsområde Sydväst, område 

1. 

Nämnden ska också ta ställning till överenskommelse om intraprenad för bostäder med 

särskild service Solventilsgatan 11, Sven-Agne Larssons väg 6 och Gustaf Dalénsgatan 

7E – stadsområde Hisingen, område 2. 

Intraprenaden är en självständig resultatenhet inom ramen för den kommunala 

förvaltningsorganisationen med utökat och/eller förtydligat ansvar och utökade och/eller 

förtydligade befogenheter. Det kan handla om att exempelvis enheten väljer att själv 

hantera vikarieanskaffning, eller avstår från visst stöd från ekonomi eller HR-funktionen. 

Enheten är fortfarande kommunalt ägd och driven och personalen är anställd av 

kommunen. Vidare ska intraprenadverksamheten drivas inom ramen för de lagar och 

avtal som gäller för andra kommunala enheter inom samma verksamhetsområde.  

Intraprenadverksamheten och personalen omfattas på samma sätt som all kommunal 

verksamhet av gällande lagar, förordningar och föreskrifter, kommunens styrande 

dokument samt beslut och ingångna avtal. Nya beslut om styrande dokument gäller för 

intraprenader om inget annat anges. Intraprenader ska också, om inget annat anges, i 

överenskommelsen mellan nämnd och intraprenad använda förvaltningens styrsystem för 

rapportering.  

Intraprenadens budget fastställs per kalenderår. Resurser till intraprenad fördelas enligt 

samma förutsättning och resursfördelningsmodell som motsvarande verksamhet inom 

förvaltningen. Vid förändringar av volym, verksamhet och nyttjandegrad av 

gemensamma stödresurser justeras budgeten 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen har hanterat ansökan om intraprenadverksamhet för aktuella enheter inom 

bostad med särskild service bestående av: 

• Nya Hyltegården 15, Dannemansvägen 5 och Högsbogatan 21.  

Stadsområde Sydväst, område 1. 

 

• Solventilsgatan 11, Sven-Agne Larssons väg 6 och Gustaf Dalénsgatan 7E. 

Stadsområde Hisingen, område 2. 

Förvaltningen har värderat dessa utifrån förvaltningens ordinarie processer med 

uppföljning och intern kontroll som fångar upp följsamhet eller avvikelser gentemot det 

som är beslutat av kommunfullmäktige, nämnden eller förvaltningen.  

Förvaltningen har gjort bedömning om de intraprenader som dessa överenskommelser 

gäller innebär en ekonomisk risk. Förvaltningens bedömning är att verksamhetschefs 
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ekonomiska handlingsutrymme begränsas av intraprenadverksamhet och att andelen inte 

bör överstiga 50 procent av verksamhetsområdets totala budget. För aktuella 

verksamhetsområden överstiger intraprenad inte 50 procent av verksamhetsområdenas 

totala budget och därför ser förvaltningen ingen stor ekonomisk risk. 
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