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UPS Styrelse    Protokoll nr 9/12 
 
Dag:	  	   5	  december	  2012	  
Tid: 09.00 – 12.00 
Plats: Storgatan 11 
 
Närvarande: 
Percy Westerlund, ordförande  Mats Hallor 
Naz Ahmed-Shaikh   Sven-Olov Larsson 
Roland Edwardsson   Sten Lundgren 
Ewon Enqvist   Ulla Myhrman 
Majvor Fredin   Inger Sjöberg 
Eva Gosselman   Carin Unebrand 
 
1. Sammanträdet öppnas 
    Förklarade ordföranden sammanträdet öppnat. 
 
2. Upprop, anmälan av förhinder och presentation av ny ledamot 

Förhindrade att närvara var Inger Grandell,  Margret Kihlén, Maj-Lis Lundin   
och Gunnar Michaelson. 
Nye styrelseledamoten Naz Ahmed-Shaikh som valdes på höstmötet hälsades  
välkommen och presenterade sig. Han tillhör PRO Samråd. 

 
3. Val av justerare 
    Sten Lundgren utsågs att justera dagens protokoll. 
 
4. Fastställande av dagordning 
    Tillägg under punkten Rapporter:   
    f. Sten ang läkemedelsprövning  
   g. Ewon ang slutrapport projektet MuMs 
 
5. Anmälan av protokoll 
   Styrelseprotokoll nr 8 från 2012-11-07 godkändes och lades till handlingarna. 
   AU-protokoll från 28 november godkändes och lades till handlingarna. 
   Anmäldes att protokoll från Höstmötet är justerat och sänds ut. 
 
6. Ekonomisk rapport 

Inga större händelser i UPS ekonomi föreligger, därav ingen ny rapport. 
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    För Träffpunkten har inköp av tre datorer och kostnad för utökad belysning i    
    övre salen medfört att underskottet f n är ca 48´ kr  och det negativa resultatet  
    för 2012 blir högre innan året är slut. 

 
7. Kommunbidrag för 2013 

Senaste åren har UPS erhållit 190 000 kr i kommunbidrag. Ordföranden      
meddelade nu att kommunens tjänstemän föreslår att bidraget för 2013 sänks 
till 150 000 kronor. Skälet är innestående överskott. 

    För Träffpunkten Storgatan 11 har vi begärt 1,4 Mkr och här föreslår tjänste-        
    männen anslag på 850 000 kr, en sänkning med 40%. Det föranledde AU   
    besluta tillskriva handläggaren i ÄLN  och påtala att UPS och Träffpunkten  
    svårligen kan leva upp till den budget och de utökade åtaganden vi har för  
    2013. Kopia har skickats till Inga-Lill Björklund, Ebba Busch och Mats   
    Hansén på kommunen.  Beslut i ärendet förväntas under denna månad. 
 
8. Arvodesregler 
    Kassören informerade om gällande regler för styrelsesammanträden, 300 kr  
    första timmen, därefter 140 kr följande timmar och 70 kr för påbörjad  
    halvtimme. 
    Därutöver utbetalas 142 kr/timme för ledamot i arbetsgrupp eller annat    
    uppdrag, motsvarar anställdas på Träffpunkten timlön. Beslutades att klargöra  
    alla arbetsuppgifter som följer med styrelseuppdraget.  
 
9. Hemsidan 
    Tillstyrktes den offert på 8 000 kronor som, utifrån IT-gruppens förslag,     
     inhämtats för att skapa UPS´ hemsida. Gruppen återkommer med information  
     och förslag vartefter arbetet fortskrider. 
 
10. Rapporter 
      Ordföranden rapporterade från en landsbygdskonferens den 3 december i   
      vilken han deltog.  Uppsala, med sina snart 200 000 invånare, 25 % av     
      dessa bor på landsbygden. EU har avsatt 52 Mkr  och en grupp som heter    
      Lider arbetar för aktiviteter på landsbygden, bl a för bredbandskabel.  
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      Tillgång till medlen förutsätter att kommun och landsting bidrar med  
      vardera 25 % av sökta medel. Kommunen delar numera upp mark som ska  
      bebyggas i mindre enheter för att locka till sig fler mindre byggföretag. 
      Landsbygdskonferensen planeras återkomma varje år. 
 
      Vid mötet med stadsdirektören Kennet Holmstedt lämnades följande  
      Information:  i det nya KPR tillsätter Kommunstyrelsen (KS) ordförande och  
      ytterligare en person (2), Äldrenämnden (2), Gatunämnden (1),  
      Kulturnämnden (1), Idrotts- och fritidsnämnden (1) och   NVO (nämnden för  
      vård och omsorg) (1), totalt åtta politiker. UPS ges fyra ordinarie platser i  
      stället för tidigare åtta genom att fyra blir ersättare.  
      Kommunen skapar tre aktiebolag på fastighetssidan. Kommunen äger inga 
      fastigheter inom vårdboendet. Nästa möte sker 2013-02-27, några dagar  
      innan Kennet Holmstedt och hans medhjälpare Åsa Morén går i pension. 
 
      LÖK (lokal överenskommelse mellan kommun och ideella föreningar 
      kommer att presenteras i januari nästa år. 
 
      Från SÄV-grupperna rapporterade Majvor från Vård och Bildning, öppna 
      verksamheten. Carin rapporterade från ”Förenade Care” som har Vigmund,  
      Liljefors, Balder och Höganäs.  Percy rapporterade från Lillsjögården i    
      Almunge.  
      Percy och Roland fortsätter sitt arbete med bemanning i SÄV-grupperna. 
 
      Percy har inbjudit Lotta Vikegård från kommunen för att diskutera anlägg- 
      ning av boulebana på Österplan och lekpark för äldre i Höganäsparken. 
 
      UPS har medgivit att kommunen får placera en Alzheimersjuksköterska på  
      Träffpunkten för att öka kontakten med personer vars närstående drabbas av        
      sjukdomen, ett projekt som startar 6 december och avslutas i juni 2013. 
      Kerstin Lundström finns på Träffpunkten torsdagar och fredagar och medför     
      ingen kostnad för oss. 
 
      Kommuenens anläggning för pallitativ vård, f n i Kronparken, kommer att 
      flyttas till Ultunaområdet. Percy har inbjudit Berit Jonsson från äldre-     
      omsorgen till ett möte på Storgatan för att informera om flytten i vår. 
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      Sten rapporterade från Landstingets utredningskommitté angående aktiva 
      hälsoskrivningar för äldre äldre. Målet är en aktiv hälsostyrning som för- 
      väntas sänka vårdkostnaderna för Landstinget. Sten föreslår att projekt-  
      ledaren Christina Seger inbjuds till Storgatan för att berätta om projektet. 
 
     Gunnar och Ewon har deltagit i möte om en första redovisning  av 
      projektet MuMs (Mat i Måltiden) som pågått sedan 2008 och avslutas                                 
      vid årsskiftet. I projektet har utbildning av vårdpersonal på äldreboenden    
      genomförts,  införande av näringstillskott för att förhindra undernäring på  
      äldreboenden mm. Även hemvårdsenhetens arbete ingår i projektet.      
      Förutom maten som serveras har man tittat på hur maten serveras,  
      måltidsrummet och  bemötandet vid måltiden. När sammanställningen är 
      klar kan det vara intressant att få den presenterad vid möte på Träffpunkten. 
 
      Den som önskar delta i Västeråskonferensen den 23 januari om hjälpmedel 
      anmäler sig till Sven-Olov. Färdmedel:  buss och taxi.  
 
11. Sammanträden 2013 
      Styrelsen sammanträder onsdagar den 30 januari, 27 februari, 27 mars, 
      24 april, 29 maj. Samtliga dagar kl 13-16 på Storgatan.  
 
 
12. Avslutning 
       Detta var sista styrelsemötet för 2012 och ordföranden tackade  
       Ledamöterna för det  gångna året och tillönskade alla en God Jul och  
       Ett Gott Nytt År. 
       Vice ordförande, Roland, önskade Percy detsamma.  
       Förklarade ordföranden sammanträdet avslutat. 
 
Vid protokollet   Justerat 
 
 
/Ewon Enqvist/     /Percy Westerlund/  /Sten Lundgren/ 
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