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Ny beskrivning av Habo Gårds målgrupp återrapportering i ärende Dnr 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 att ge verksamheten i uppdrag att arbeta fram förslag
till ny målgruppsbeskrivning med en bredare definition.
Verksamheten har nu arbetat fram ett sådant förslag.

Beslutsunderlag
Kommunkontoret/Habo Gårds tjänsteskrivelse den 2 september
2019 dnr HS 2019/27 (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
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara nödvändig då barn
inte tillhör Habo Gårds primära målgrupp. Verksamheter för barn
erbjuds nyttja gården i den mån det är möjligt med hänsyn till övrig
verksamhet. Dagkolloverksamheten under sommaren är ett gott
exempel på hur barn- och ungdomsverksamhet kan ges utrymme.
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Ärendet
Habo Gårds primära målgrupp beskrivs som seniorer och personer
med funktionsnedsättning. Detta är inte en helt tydligt formulering.
Gården har också många potentiella användningsområden och för att
kunna hålla rätt fokus i verksamhetsplaneringen har verksamheten
efterfrågat en tydligare beskrivning av Habo Gårds målgrupp.
Syftet med att definiera målgruppen är just att ge en riktning för
verksamheten när det gäller planering och fördelning av resurser.
Det finns ingen kontrollfunktion som kan eller ska kontrollera att
personer som deltar i de aktiviteter som anordnas verkligen tillhör
sagda målgrupp.
Vad innebär en senior åldersmässigt?
Lunds kommun anordnar i samarbete med Skåneidrotten och Region
Skåne ”Senior sport school” – ett program med 12 veckors
schemalagda hälsofrämjande aktiviteter. Verksamheten riktar sig till
personer som är 60+. Olika åldersdefinitioner kan skapa förvirring
och samma bör därför gälla på Habo Gård.
Vad gäller för personer under 60 år som uppbär sjukersättning?
Sjukersättning är en ersättning för personer mellan 19 och 64 år som
troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom,
skada eller funktionsnedsättning. Oavsett om arbetsförmågan är
nedsatt på grund av medfödd funktionsnedsättning eller
sjukdom/skada befinner sig personen i samma situation –
utanför arbetslivet, vilket kan medföra social isolering, och med ett
nedsatt funktionstillstånd. Gruppen kan därför anses tillhöra
målgruppen.
Vilka funktionsnedsättningar avses?
Habo Gård har flera delverksamheter och all verksamhet måste
planeras så att mötena mellan gruppernas olika besökare blir
positiva och berikande. Det är också viktigt att de aktiviteter som
erbjuds håller god kvalitet. Så länge aktiviteterna på gården planeras
utifrån vilka resurser och kompetens som finns att tillgå, internt eller
externt, samt att delverksamheterna ska fungera väl tillsammans
finns det ingen anledning att exkludera någon grupp inom
målgruppen personer med funktionsnedsättning. Formuleringen i
målgruppsbeskrivningen bör därför breddas till att omfatta alla
personer med funktionsnedsättning oavsett ålder.
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Hur ska verksamheten förhålla sig till den geografiska aspekten
då Habostiftelsen inte har en tydlig avgränsning?
Habo Gård ägs och drivs av Lunds kommun och verksamheten bör i
första hand rikta sig till Lunds kommuns invånare. Det är rimligt att
den marknadsföring som görs är riktad mot lundabor,
lundaföreningar och Lunds kommuns egna verksamheter och att
dessa prioriteras i de fall då en prioritering är nödvändig och möjlig.
Verksamheten har tagit fram en kategoriindelning för
prioriteringsordning vid bokning av lokal, föreningsmöten och
sammankomster och en för verksamheten i badet, då det i badet
gäller en delvis annan prioriteringsordning eftersom verksamheten i
badet även riktar sig till privatpersoner:

Kategorier för prissättning och prioriteringsordning vid
bokning av lokal, föreningsmöten och sammankomster:
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 ideella föreningar
 Övriga verksamheter inom Lunds kommun
Kategori 4:
 Övriga verksamheter i annan kommun, företag och
myndigheter, privatpersoner.
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Kategorier för prissättning och prioriteringsordning vid
förhyrning i badet:
Kategori 1:
 Lundaföreningar för personer med funktionsnedsättning,
oberoende av ålder.
 Pensionärsföreningar med säte i Lund
 Lunds kommuns verksamheter för LSS och äldre/seniorer
(besök med brukare)
 Personer med funktionsnedsättning oberoende av ålder,
boende i Lund.
Kategori 2:
 Ideella föreningar enligt kategori 1 som inte har sitt säte i
Lunds kommun.
 Andra kommuners verksamheter för LSS och äldre/seniorer
(besök med brukare)
 Privatpersoner som hör till ovanstående målgrupper boende i
annan kommun.
Kategori 3:
 Företag
 Myndigheter
 Övriga ideella föreningar och organisationer

Ekonomiska konsekvenser
Den första kategoriindelningen gäller prioriteringsordning för
bokning av lokal, föreningsmöten och sammankomster. Till detta
erbjuder Habo Gård konferenspaket till Lunds kommuns övriga
förvaltningar. En konferens är i regel mer inkomstbringande än
exempelvis en föreningsträff. Habo Gård har ett intäktskrav kopplat
till konferenser och lokaluthyrning. I nuläget finns en balans mellan
konferensverksamheten och övrig verksamhet. I ett läge där
efterfrågan på konferenser ökar samtidigt som efterfrågan på att
boka lokaler för föreningsmöten ökar kan Habostyrelsen behöva
göra ett ställningstagande kring vilken verksamhet som ska
prioriteras. Det bedöms i nuläget inte finnas behov av ett sådant
ställningstagande.
Även i badet är det balans mellan efterfrågan från de olika
kategorierna badare.
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Kommunkontoret/Habo Gårds förslag till beslut
Habostyrelsen föreslås besluta
att

beskrivningen av Habo Gårds primära målgrupp ska lyda:
”Seniorer och personer med funktionsnedsättning, oberoende av
ålder, företrädesvis boende i Lunds kommun.”

att

anta verksamhetens förslag till förtydligande av
målgruppsbeskrivningen och prioriteringsordning.

Susanne Pennsäter,
verksamhetschef Habo Gård
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Habostiftelsen

Lars Johansson Berg,
verksamhetsledare Habo Gård

