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Yttrande över revisorernas granskning av intraprenader
Bilaga:
Slutdokument

Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer vill ha svar på ett antal frågor som avser förekomsten
av intraprenader i Luleå kommun. Frågorna har ställts med anledning av att
kartlägga, vilken styrning och uppföljning som sker av dessa från
kommunstyrelse och av berörda nämnder. Huvuddelen av frågorna är riktade
till barn- och utbildningsnämnden som är den enda nämnd, vilken bedrivit
intraprenadverksamhet. Slutdokument bifogas.

Förslag till yttrande
Svaren på fråga till kommunstyrelsen lämnas nedan:
Vilka slutsatser drar kommunstyrelsen från utvärderingen av intraprenadverksamhet inom skolverksamhet för övriga verksamhetsområden inom
kommun?
En viktig förutsättning är att intraprenader ska ses som en möjlighet att driva
utveckling som en naturlig del i verksamheten. Det ska inte vara en
sidoverksamhet. Det är nödvändigt att kunna tydliggöra vad som ingår i
åtagandet att bedriva intraprenad, vilka de ekonomiska spelreglerna är, hur
resursfördelningen utformas och vilka resultatkriterier som ska utvärderas.
De intraprenader som bedrivits inom barn- och utbildningsnämnden har
efterfrågat en bättre dialog om resultatet. Undersökningen från pågående
försöksperiod med intraprenader inom barn- och utbildningsnämnden har
visat att det finns ett behov av gemensamma möten mellan de olika
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intraprenaderna för att åstadkomma en samsyn. Det finns även ett behov av
att säkerställa att en utveckling av intraprenadverksamheterna bidrar till hela
organisationens utveckling.
Det finns idag ingen annan nämnd som startat en intraprenadverksamhet,
trots att framför allt socialförvaltningen och även fritidsförvaltningen haft
fortlöpande information om innebörden. Undersökningen av barn- och
utbildningsförvaltningens försöksverksamhet ger en vägledning om vad som
är viktigt att beakta för andra verksamhetsområden som överväger att starta
en intraprenad. Följande punkter bör ägnas särskilt intresse:
-

Tydliga ekonomiska spelregler, vilka möjligheter ska en intraprenad ha
att välja bort central administration
Hur passar intraprenadverksamhet in tillsammans med traditionell
verksamhet
Finns det en gräns för hur få/många intraprenader som kan/bör bedrivas
inom samma verksamhetsområde för att uppnå verksamhetsnytta

Det vilar fortsatt på respektive nämnd att bedöma samt stimulera intresse för
att starta intraprenader med utgångspunkt från de förutsättningar som finns.

Arbets- och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta att
avge yttrande till revisorerna i enlighet med ovanstående förslag.
_____

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslutar att avge yttrande till revisorerna enligt
ovanstående förslag.
_____

Beslutsexpediering: Kommunrevisionen, Barn- och utbildningsnämnden,
KPMG
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