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Prioriteringsordning gällande bokning av flotte återrapportering i ärende Drn HS 2019/13
Sammanfattning
Vid Habostyrelsens sammanträde 2019-04-16 § 15 presenterades ett
underlag för diskussion av gemensamma frågor, sammanställt av
verksamhetsledare Lars Johansson Berg och
verskamhetssamordnare Marie Westerberg. Styrelsen beslutade att
bilda en arbetsgrupp med representanter från Habostyrelsen,
Habostiftelsen och verksamheten för att diskutera frågor som är
gemensamma för Habostyrelsen och Habostiftelsen. Arbetsgruppen
fick i uppdrag att vid sammanträde den 11 juni presentera vad som
framkommit i arbetsgruppens diskussioner.
Vid Habostyrelsens sammanträde 2019-06-11 §22 beslutade
Habostyrelsen, utifrån frågeställningar som uppkommit i
arbetsgruppens diskussioner, att ge verksamheten i uppdrag att
arbeta fram förslag till prioriteringsordning för vilka som får boka
flotte.
Verksamheten har nu arbetat fram ett sådant förslag.

Beslutsunderlag
Kommunkontoret/Habo Gårds tjänsteskrivelse den 2 september
2019 dnr HS 2019/24 (denna skrivelse)
Habostyrelsen beslut den 11 juni 2019, § 22 dnr HS 2019/13.
Habostyrelsen beslut den 16 april 2019, § 15 dnr HS 2019/13.

Barnets bästa
Någon barnkonsekvensanalys bedöms inte vara relevant i ärendet.

Ärendet
På Habo Gård finns två flottar, vardera flotte tar 10 passagerare.
Flottarna används i första hand i Habo Gårds egen verksamhet –
i samband med aktiviteter som anordnas i samarbete med
Habostiftelsen och i Sommarhemmet Lundagårdens verksamhet.
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Flotten kan även bokas i samband med konferens och
föreningssammankomster på Habo Gård.
Bokning av flotten i övrigt är möjligt i den mån det är förenligt med
ordinarie verksamhet. Prövning görs vid varje tillfälle. För dessa
tillfällen föreslås följande prioriteringsordning:
Kategori 1:
 Lundaföreningar för personer med funktionsnedsättning,
oberoende av ålder.
 Pensionärsföreningar med säte i Lund
samt
 Lunds kommuns verksamheter för LSS och äldre/seniorer
(besök med brukare)
Kategori 2:
 Ideella föreningar enligt kategori 1 som inte har sitt säte i
Lunds kommun.
 Kommunala verksamheter för LSS och äldre/seniorer (besök
med brukare) – annan kommun.
Kategori 3:
 Övriga verksamheter inom Lunds kommun.
Övriga ideella föreningar, övriga verksamheter i annan kommun,
företag, myndigheter och privatpersoner hänvisas till privata
aktörer.
Under perioder kan erbjudanden i samarbete med Habostiftelsen
riktade till privatpersoner tillhörande den primära målgruppen bli
aktuellt.

Ekonomiska konsekvenser
Flottarna är en donation via Habostiftelsen och är inte tänkt att vara
generera vinst. Den avgift som tas ut vid flottfärd ska tillsammans
med bidrag från Habostiftelsen täcka kostnader för kapten och drift.
Flottfärder är ett mycket uppskattat inslag i verksamheten som ger
ett stort mervärde.
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Kommunkontorets förslag till beslut
Habostyrelsen föreslås besluta
att

godkänna verksamhetens förslag till prioriteringsordning för
flottfärder.

Susanne Pennsäter,
verksamhetschef Habo Gård
Beslut expedieras till:
Habostiftelsen

Lars Johansson Berg
Verksamhetsledare, Habo Gård

