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§1
Fastställande av dagordning
Habostyrelsen beslutar
att fastställa dagordningen.
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§2
Val av justeringsperson
Habostyrelsen beslutar
att Tove Klette väljs till stående justeringsperson.
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§3
Information om verksamheten
Dnr 2014/3

Sammanfattning
Christel Martinsson presenterar Habo Gårds målgruppsverksamhet. Habo Gårds primära målgrupp
är seniorer och personer med funktionsnedsättning, från Lund. Som samordnare arbetar Christel i
nära samarbete med Vård och omsorgsförvaltningen. Christel samverkar även med föreningar
tillhörande HSO, Handikappföreningarnas samarbetsorganisation, andra aktörer inom
funktionshindersrörelsen och pensionärsföreningarna. Christel presenterar vårens program för
målgrupperna och berättar vidare om vilka kanaler hon använder för att sprida information om
aktiviteterna och hur verksamheten marknadsförs. Under våren finns det för första gången ett
särskilt program riktat till HSO, HSO-dagarna. Programmet har gått ut till alla HSO-anslutna
föreningar.
Ett mycket uppskattat inslag i målgruppsverksamheten är firandet av högtidsdagar. Firande
anordnas i samband med alla årets högtider, även på julafton. Vid ett par tillfällen ordnas också
andra större fester.
Årets största begivenhet är sommarverksamheten som anordnas i föreningen Sommarhemmet
Lundagårds regi då seniorer från Lund besöker Habo Gård under en vecka. Planering för sommaren
2015 pågår.
Christel har även inlett ett nytt samarbete med verksamheten Stimulans i vardagen och under
sommaren kommer alla stimulansgrupper i Lund att bjudas ut till Habo Gård.
Dialog förs löpande med kommunala funktionshinderrådet, KFR, och Christina Sjöström lyfter
fram att Christel även bör bjudas in till Kommunala pensionärsrådet, KPR.
Lars Johansson Berg fortsätter med att berätta om övriga verksamheter på Habo Gård. Kopplat till
målgruppsverksamheteten har Habo Gård sin varmvattenbassäng. Bassängen nyttjas av många som
av olika anledningar är betjänta av att bada och träna i varmt vatten.
Habo Gård bedriver även konferensverksamhet, riktad mot kommunens nämnder och förvaltningar.
Verksamheten marknadsförs inte externt och mot företag. Tidigare hyrdes lokalerna ofta ut för
privata arrangemang. Detta görs inte länge då det inte finns möjlighet att bemanna gården på
helgerna.
På gården finns den dagliga verksamheten Sesam. Samarbetet inleddes 2013 och är för båda parter
ett mycket lyckat samarbete. Brukarna i verksamheten kan på gården erbjudas givande och
utvecklande arbetsuppgifter och är till stor nytta i det löpande arbetet i parken. Några av brukarna
har kunnat erbjudas praktikplats på gården.
Verksamhets chef Bo Bergsten avslutar med att berätta om verksamhetens ekonomi och personal.
Verksamheten har ett kommunalt anslag om ca 3,4 mnkr, vilket täcker ca 35 procent av
kostnaderna. Verksamheten finansieras till ca 65 procent av intäkter från konferens och bad, samt
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bidrag. Bland annat erhåller verksamheten AMS-bidrag för ett antal anställda. Det är en del i
verksamhetens filosofi att Habo Gård ska vara en plats där alla oavsett funktionsförmåga ska kunna
känna sig delaktiga. Detta gäller även gårdens medarbetare, på Habo Gård finns plats för personer
som av olika anledningar har svårt att hitta rätt på arbetsmarknaden. Samarbetet med
arbetsförmedlingen är mycket gott och ett antal medarbetare har efter en tid på Habo Gård
utvecklats och kunnat gå vidare i arbetslivet.

Beslutsunderlag
Muntlig information
Programfolder för vårens aktiviteter
Informationsblad HSO-dagar

Habostyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§4
Årsanalys 2014 för Habostyrelsen
Dnr HS 2015/2

Sammanfattning
Verksamheten bedöms uppnå tre av fyra nämndsmål och den samlade bedömningen är därmed att
styrelsen uppfyller fullmäktiges mål för nämnden.
Habostyrelsen redovisar ett underskott på ca -0,2 mnkr. Underskottet är i sin helhet att härröra till
intäktsbortfall till följd av renoveringen av badanläggningen med varmvattenbassäng.
Resultatet visar att den förstärkning av budgeten som gjordes 2014 för att komma tillrätta med
tidigare års stora underskott har gjort så att Habostyrelsen nu i grunden har en budget i balans.

Beslutsunderlag
Kommunkontoret/Habo Gårds tjänsteskrivelse den 22 januari 2015
Bilaga1 - Årsanalys 2014 för Habostyrelsen

Habostyrelsen beslutar
att fastställa Årsanalys 2014 för Habostyrelsen enligt bilaga 1.
att hemställa att underskottet på 0,2 mnkr avskrives i 2014 års bokslut.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen Magdalena Titze
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§5
Attesträtt för Habostyrelsen/Habo Gård
Dnr HS 2015/4

Sammanfattning
Kostnader och intäkter för Habostyrelsen/Habo Gård bokförs i kommunens ekonomisystem på eken
1006. Habostyrelsens ska besluta om attesträtt för detta eken.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen/Habo Gårds tjänsteskrivelse den 22 januari 2015.

Habostyrelsen beslutar
att uppdra åt Habo Gårds verksamhetschef Bo Bergsten och Habostyrelsens ordförande Claes Göran
Jönsson (S) med vice ordförande Christina Sjöström (MP) som ersättare att var för sig attestera
leverantörsfakturor och kundfakturor samt bokföringsorder för debitering för Habostyrelsen/Habo
Gårds räkning.
att ge bitr. verksamhetsledare Lotta Herlitz behörighet att attestera bokföringsorder för eken 1006 i
syfte att göra justeringar och rättelse i bokföringen.
att det vid kommande sammanträden informeras om beslut som har fattats på delegation.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen Elena Lopez
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§6
Habostyrelsens handlingsplan för intern kontroll 2015
Dnr HS 2015/6

Sammanfattning
Samtliga nämnder och styrelser ska årligen upprätta en handlingsplan för intern kontroll.
Handlingsplanen ska omfatta de av kommunstyrelsen fastställda kommunövergripande
kontrollmålen samt nämndspecifika kontrollmål. Ledningen på Habo Gård har arbetat fram ett
förslag till en sådan handlingsplan.

Beslutsunderlag
Kommunkontoret/Habo Gårds tjänsteskrivelse den 27 januari 2015

Habostyrelsen beslutar
att med godkännande ställa sig bakom förslag till handlingsplan för intern kontroll.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret/Utvecklingsavdelningen
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§7
Information om ramar och planeringsförutsättningar 2016-2018
Dnr HS 2015/7

Sammanfattning
Habostyrelsen ska upprätta en ekonomi- och verksamhetsplan, EVP, för perioden 2016-2019. Bitr.
verksamhetsledare Lotta Herlitz redogör för anvisningar och tidplan.

Beslutsunderlag
Muntlig information från Habo Gårds bitr. verksamhetsledare.

Habostyrelsen beslutar
att ge ledningen på Habo Gård i uppdrag att arbeta fram förslag till EVP 2016-2019, med budget för
2016.
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§8
Information från Habostiftelsen
Dnr HS 2014/1

Sammanfattning
Verksamhetsledare Lars Johansson Berg, tillika sekreterare i Habostiftelsen informerar om
stiftelsens sammansättning och bakgrund samt relationen stiftelsen - Lunds kommun. Stiftelsen
skapades efter att Lunds kommun köpte gården för att sköta driften av gården. Sedan 2010 då
Habostyrelsen bildades och driften togs över av Lunds kommun står stiftelsen enligt ett särskilt
förordnande för 20 procent av verksamheten på gården. Stiftelsen bidrar med subventionering av
olika aktiviteter och söker medel till olika projekt på gården. Lars Johansson Berg redogör för vilka
projekt som har genomförts under 2014. Exempelvis har ett utvecklingsprojekt bedrivits med stöd
av De lekande barnens fond. Projektet har bland annat lett till att verksamheten har knutit goda
kontakter med forskare inom gerontologi knutna till projektet CASE vid Lunds universitet.
De lekande barnens fond har tidigare bidragit till uppförande av en lekplats på gården. I anslutning
till denna kommer i år Kultur- och fritidsförvaltningen att förlägga del av sin dagkolloverksamhet.
För att stärka samarbetet mellan Habostiftelsen och Habostyrelsen föreslås Habostiftelsen bjudas in
till Habostyrelsens junimöte.

Beslutsunderlag
Muntlig information från verksamhetsledare Lars Johansson Berg, tillika sekreterare i
Habostiftelsen.

Habostyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§9
Sammanträdestider 2015
Dnr HS 2015/1

Sammanfattning
Habostyrelsen ska enligt reglementet för styrelsen fastställa sammanträdestider för hela året.
Förslaget är utformat för att följa kommunkontorets tidplan för ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Beslutsunderlag
Kommunkontoret/Habo Gårds tjänsteskrivelse daterad 2015-01-22

Habostyrelsen beslutar
att sammanträdestider för 2015 fastställs till följande datum:
2015-04-14, kl. 16.00 på Rådhuset i Lund
2015-06-09, kl. 16.00 på Habo Gård
2015-09-15, kl. 16.00 på Rådhuset i Lund
2015-12-16, kl. 16.00 på Habo Gård

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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