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VAD ÄR 
INTRAPRENAD?

Intraprenad är en driftsform inom kommunen. 

3-års budget

Medarbetare  är fortfarande kommunalt anställda, 
driften bekostas av kommunen. 

Eventuellt överskott kan användas i verksamheten för 
att ytterligare höja kvalitén. Om det uppstår underskott 
så ska det regleras inom den egna budgeten.

Nämnden har fortfarande det formella och 
övergripande ansvaret för intraprenaden.

Genom kortare beslutsvägar ges boende och personal 
stort inflytande över omsorgens innehåll.
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FÖRUTSÄTTNINGAR:
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Grundbemanning i balans

Schema i balans

Ett år innan där man uppvisat överskott 

Starttid (förberedelse)

Tillit och förtroende

Stabil personalgrupp

Ett nära ledarskap – att låta oss chefer få vara 
nära vår verksamhet

Kompensation i budget för hyreshöjningar och 
löner



FÖRDELAR:

Överskott som kan återinvesteras i verksamheten för att höja kvalitén

3- års budget

Ökat medbestämmande för personal

Ökat medbestämmande för våra hyresgäster

Långsiktighet
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NACKDELAR:

Underskott tas med till 
nästkommande år

Viktigt att stödfunktioner såsom lön 
och ekonomitjänster ingår i avtalet
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”Vill ni bo här när ni blir gamla?”
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Vem vill inte bo här?
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Vem vill inte bo här?



MÖJLIGHETER

Ett levande hus där våra hyresgäster känner en ”hemkänsla” och där 
personalen arbetar utifrån hyresgästens bästa och förutsättningar.

Aktiviteter som skapar meningsfullhet i vardagen

Vi arbetar i någons hem!

Arbeta salutogent

Förändra undersköterskerollen – vad ska ingå? Vad borde ingå?



BJÖRKLIDEN 
INTRAPRENAD 

En glimt av den livskvalité 
vi erbjuder våra 
hyresgäster



LUNCH VID INSTÖN, MARSTRAND



LOTTA PÅ LISEBERG



LOTTA PÅ LISEBERG FORTS.



CAFÉ TORPET



CAFÉ TORPET FORTS.



UTFLYKT TILL SURTESJÖN



SURTESJÖN FORTS.



SURTESJÖN FORTS.



SURTESJÖN FORTS.



SURTESJÖN FORTS.



BOTANISKA TRÄDGÅRDEN



BOTANISKA TRÄDGÅRDEN FORTS.



VETERANBILSFEST



BOTANISKA TRÄDGÅRDEN FORTS.



BIO



FOTBOLL



BOULE



HUR VI KLARADE COVID-19?

Skyddsutrustning

Samordning centralt ifrån

Snabbtester

En vårdcentral som hade 
samordningsansvaret

En frisk och stabil personalgrupp
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