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§ 27 Information från verksamheten 2021
Dnr HS 2021/13

Beslut
Habostyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna och
att uppdra till ordförande att kontakta kommunkontoret för att få
förklaring till varför frågan om investering i ny IT-utrustning
för digitala möten inte har verkställts.

Sammanfattning
Verksamhetsledare Lars Johansson Berg informerar:
Det har under maj månad har varit en del mindre konferenser och
inför augusti är redan 300 konferensbesök inbokade.
När det gäller verksamheten i badet pågår simskoleverksamheten ett
par veckor till. Därefter är det sommaruppehåll. Ett strategimöte
gällande badet och vilken verksamhet som ska erbjudas när badet
öppnar upp igen efter pandemin är inplanerat. Ambitionen är att nå
fler lundabor. Styrelsen efterfrågar återkoppling om planerna för
badet.
Investeringen gällande ny IT-utrusning för konferens och digitala
möten är ytterligare fördröjd. Diskussion förs kring detta.
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter har utsett en ny förvaltare
för Habo gård. Förvaltaren har besökt Habo gård och håller nu
tillsammans med verksamhetsledare Lars Johansson Berg på att se
över vilka åtgärder som behöver göras för att förbättra såväl
arbetsmiljön som akustik, temperatur och luftkvalitet i
konferenslokalerna. Diskussion förs kring behov av klimatanläggning
till stora konferenssalen. Verksamhetsledare Lars Johansson Berg
återkommer med en sammanställning över behov och kostnader vid
nästa sammanträde.
Biträdande verksamhetsledare och tf samordnare Caroline
Persmyren informerar:
Under maj – juni har det genomförts aktiviteter för både seniorer och
LSS-verksamheterna. Aktiviteterna har genomförts utomhus och i
mindre grupper.
Flotten används i stor utsträckning. Under sommaren är 100
besökare från LSS-verksamheten och 60 seniorer inbokade plus att
alla Lundagårdens besökare erbjuds en tur.
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Verksamheten för seniorer som genomförs i samarbete med
De gamlas sommarhem Lundagården har startat. Verksamheten är
även denna sommar anpassad så att all verksamhet är utomhus med
goda möjligheter att hålla avstånd.
Planering av höstens aktiviteter pågår med förhoppning om
att verksamheten gradvis kan se en glad tillbakagång till att kunna
samlas på Habo gård i större sällskap.
Inför hösten planeras parallella aktiviteter för LSS och seniorer med
en tanke att LSS-grupperna på så sätt ges större
utrymme. Exempelvis är det inbokad en allsångseftermiddag för
seniorer och en allsångseftermiddag för LSS-verksamheterna.
Dagkollo för barn som finansieras av De lekande barnens fond och
genomförs i samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen startat
upp v. 25. De två första veckorna är verksamheten riktad till LSSgrupper. Verksamheten är anpassad för corona och planerad för 25
besökare per dag i fem veckor.
Ordförande Inga-Kerstin Eriksson (C) tackar för en bra redogörelse
och framför att hon är imponerad av medarbetarnas entusiasm och
engagemang och att hon och styrelsen kan vara stolta över och nöjda
med verksamheten.

Yrkanden
Nita Lorimer (V) föreslår att Habostyrelsen ger ordförande IngaKerstin Eriksson (C) i uppdrag att kontakta kommunkontoret för att
få en förklaring till varför ärendet om investering i ny IT-utrustning
för konferens och digitala möten inte har verkställts.

Beslutsgång
Ordförande Inga-Kerstin Eriksson (C) ställer frågan om
Habostyrelsen kan beslutat att lägga informationen till handlingarna
samt att därtill ge ordförande i uppdrag att
kontakta kommunkontoret för att få en förklaring till varför ärendet
om investering i ny IT-utrustning konferens och digitala möten inte
har verkställts och finner frågan med ja besvarad.

Underlag för beslut
Muntlig information från verksamhetsledare Lars Johansson Berg.

Beslutet skickas till
akten
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Habostyrelsen
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

2021-06-17 klockan 15.00–15.45, Rådhuset /distans
Inga-Kerstin Eriksson (C), ordf
Nita Lorimer (V), 2:e v ordf, Deltar på distans.
Alba Mercado Mayorga (L), Deltar på distans.
Eva S Olsson (S), Deltar på distans.

Tjänstgörande ersättare

Dan Backman (KD), Deltar på distans.

Övriga närvarande
Ersättare

John Lager (C), Deltar på distans.

Tjänstepersoner

Lars Johansson Berg, Verksamhetsledare, Habo gård, Deltar på
distans.

Övriga

Caroline Persmyren, bitr. verksamhetsledare, Habo gård, Deltar
på distans.

Justerare

Eva S Olsson (S)

Paragrafer

§ 23–32

Tid och plats för justering

torsdagen 24 juni 2021 kl. 13.00, digital justering

Underskrifter
Sekreterare

Lotta Herlitz

Ordförande

Inga-Kerstin Eriksson (C), ordf

Justerare

Eva S Olsson (S)
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Habostyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-06-17

Paragrafer

§ 23–32

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-25

Förvaringsplats för protokollet

Habo Gård, Habovägen 6, Lomma

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Lotta Herlitz
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