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Vad är en intraprenad?
En intraprenad är en företagsliknande enhet inom 
den kommunala förvaltningen med ett decentrali-
serat ansvar. Genom en flerårig budget har verksam-
heten större möjlighet att ta egna ekonomiska beslut 
utan att vara beroende av att den årliga budgeten 
stängs av vid nyår. 

Vid årets slut övergår 80 % av eventuella överskott 
till nästa års budget för verksamheten. Effekten har 
blivit starkare engagemang och en möjlighet till eko-
nomisk planering på längre sikt än ett år. Viktiga för-
utsättningar för framgång med intraprenaderna är 
arbetet med vår Värdegrund, vårt Flextidsavtal och 
Bemanningsekonomin. 

För oss har det handlat om att skapa verksamheter 
som bygger på delaktighet, trivsel och god kvalité för 
alla berörda. Våra medarbetare, som vi valt att be-
nämna medledare, har fått ökade möjligheter till att 
vara med att forma sin arbetsplats.

Intraprenader

Att övergå till intraprenad 
handlar om att skapa 
förutsättningar till att 

arbeta mer självständigt 
med den egna arbets-
platsens utvecklings- 
arbete på lång sikt.

”Våra brukare har 
fått en högre kvalité”

En självstyrande enhet med entreprenörsanda som skapar ett större engagemang och 
bidrar till att föra oss närmare omsorgens vision ”Bättre livskvalité för alla”. I Hudiksvalls 
kommun är vi just nu tretton grupp- och servicebostäder, två äldreboenden och 200 

medledare som tagit steget. 

Är ni näst på tur? 

Värdegrunden
Inom Social- och omsorgsförvalt-
ningen har vi tagit fram tre kärn-
värden som utgör vår värdegrund. 
Dessa tre kärnvärden ska känne-
teckna vårt sätt att arbeta och är 
en viktig förutsättning i intraprena-
dernas arbete. I vårt arbete ska det 
vara enkelt att få kontakt med oss 
och alla ska bemötas respektfullt. 
All personal tar initiativ till ständig 
förbättring och skapar en omsorg 
som ligger i framkant. Vi står för vad 
vi säger och våra tjänster har god 
kvalité. 

Flextidsavtalet
Utgångspunkten är att med- 
ledarna ges större frihet men även 
ett större ansvar över sin arbetstid. 
Flextidsavtalet möjliggör en flex-
iblare användning av arbetstiden 
så att den följer resursbehovet. 
Samtidigt ger avtalet personal rätt 
till önskad sysselsättningsgrad. 

Bemannings- 
ekonomin
Handlar om att alla medledare 
får kunskap om hur bemannings-
ekonomin fungerar. Detta är viktigt 
för att kunna skapa en helhetssyn. 
Med denna kunskap har medled- 
arna större möjlighet att tillsam-
mans forma en bra ekonomi, en 
bra kvalité samt en trygg och  
utvecklande arbetsplats.   

”Mer självbestämmande, 
man har mandat”

”Intraprenad är bra, 
man kan göra något 

speciellt för både 
brukarna och oss”

”Jag har fått ett  
ekonomitänk”

Vill du veta mer om vilka fördelar vi har sett och hur vi skapat 
intrapenader? Läs mer på: www.hudiksvall.se/intrapenader


