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UPS Styrelse Protokoll nr 1 /13 
 
Dag:	   Onsdagen	  30	  januari	  2013	  
Tid: 13.00 – 16.30 
Plats: Storgatan 11 
 
 
Närvarande samtliga styrelseledamöter 
Ordförande Percy Westerlund 
 
1. Sammanträdet öppnas 
 Hälsade ordförande välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. 
 
2. Upprop, anmälan av förhinder 
 Samtliga styrelseledamöter närvarande. 
 
3. Val av justerare 
 Gunnar Michaelson utsågs att justera dagens protokoll. 
 
4. Fastställande av dagordning 
 Tillägg under p 6: nya avgifter i hemtjänsten (Sten) 

samrådsförfarandet i KPR  (Sten) 
rapport från landstingets läkemedelskommitté (Gunnar) 

 Fastställdes dagordningen. 
 
5. Protokoll  

Styrelseprotokoll nr 9/12  och arbetsutskottets protokoll 13-01-07 lades till     
handlingarna. 

 
6. Rapporter 
 Percy redogjorde för nya samarbetsavtalet med KPR. Ordf. Ebba Buch. 
 UPS utser till vice ordf.  Percy Westerlund.  Caroline Andersson och Mats 
 Hansen, KS ingår. 8 ledamöter från UPS och 8 politiker. Styrelsen anser  

det angeläget att det är politiker aktiva i pensionärsfrågor som deltar i KPR. 
Percy har skickat in namnen på UPS´ ledamöter, samma som föregående år. 

 Enligt stadsdirektören ska UPS  ”i god tid” erhålla information om IVE. 
 Sten påpekar att kostnaderna för trygghetslarm ökat från 107 kr/mån till 
   200, att matlådor ökat från 38 kr/dag till 50 och att måltidspriserna på vård- 
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UPS Styrelse protokoll nr 1/13 
 
Forts 6. 
 boenden ökat från 2 300 kr/mån till 3 000 kr. UPS har under hösten 

 protesterat mot dessa höjningar. Hur ändrar det förbehållsbeloppet 
(skillnaden mellan pensionen och fastställda utgifter) ? Inger Grandell åtog 
sig att kontakta biståndshandläggare på kommunen för aktuell information. 

 Rapporteras på nästa möte 27 febr. Ärendet tas upp med KPR. 
 

Percy informerade att Trafiksäkerhetsrådet utser AU i stället för 
styrelse om de nya stadgarna går igenom vid årsmötet. Tjänstemännen från 
säkerhetsrådet kommer då att fungera på Gatu- och Samhällsbyggnads-
kontoret. 

 
 Lokal överenskommelse mellan ideella föreningar och kommunen, 

LÖK, finns nu på kommunens hemsida och ska till kommunfullmäktige 
för beslut. UPS skrev på  överenskommelsen 2002 och förslag föreligger att 
vi skriver på om inte fullmäktige ändrar på förslaget. 

 
 Kallelse har skickats till dem som anmält intresse att ingå i olika 
 SÄV-grupper, möte den 8 febr kl 9 på Storgatan 11. Förteckning 
 på anmälda bilägges protokollet. 
 
 Hjälpmedel för äldre, Västerås  
 Majvor, Sven-Olov, Sten, Inger, Percy och Ewon deltog i mässan  
 som innehöll föredrag om framtiden och visning av befintliga 
 hjälpmedel. Prognoser visar att kommuner kan spara på driftskostnaderna 
 genom användandet av nya hjälpmedel inom vården. Idéerna bör diskuteras’ 
 vid nästa sammanträde med KPR. För Träffpunktens del kommer Kerstin 
 Lundström, Minneslotsen, att arrangera ett möte i höst.  
 
 LPR 
 Gunnar rapporterade från Landstingets Pensionärsråd att köerna till 
 behandlingar inte förkortats de senaste åren.  
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7. Handlingar till årsmötet 
 Eva Edwardsson, ordf i kulturrådet talar om Kulturen i Uppsala 
 och Curt Persson, PRO, talar om pensionärsorganisationernas 
 samarbete över föreningsgränserna om framtida utmaningar.  
 Synpunkter på UPS´ verksamhetsberättelse skall vara sekreteraren       

tillhanda senast 15 februari. Arbetsgrupperna skriver sina verksamhets-
berättelser och skickar till Ewon. 

 Sven-Olov presenterade ett preliminärt bokslut  
 
 Inkommen motion från PRO Fålhagen rörande UPS´ stadgar diskuterades 
 och AU får i uppdrag att formulera och motivera ett avslag på motionen till 

nästa sammanträde. Beslutades bifoga stadgarna.  
 Efter nedskärning av tilldelade medel från kommunen beslutades att AU 
 förbereder ev ny budget och verksamhetsplan till nästa 
 sammanträde. 
 Storgatan 11.  Synpunkter på verksamhetsberättelsen skall vara 
 sekreteraren tillhanda senast 15 febr. AU får i uppdrag att se över 

verksamhetsplanen och budget för 2013 efter att kommunen sänkt 
begärda anslag med 40 %. 
 

8. Bemanning på Storgatan 11  
  Arbetsförmedlingen har beviljat bidrag för del av 50% tjänst avseende 
 datorarbete. Styrelsen beslutade ta ställning till den egna kostnaden vid 
 nästa sammanträde. 
 
9.  Verksamheten på Storgatan 11 vårterminen 2013. 
 Ledningsgruppen har, efter den drastiska nedskärningen av anslaget från 
 Kommunen, beslutat att ha öppet på lördagar endast vid egna 
 arrangemang. Tjänstemän från kommunen har lovat komma och berätta 
 sin syn på varför bidraget skurits ner. Datum för besöket ej fastställt. 
 
10.  Hälsans väg 
 UPS inbjuds att yttra sig om cykelbana till Alsike via gamla Stockholms- 

vägen. Styrelsen är positiv till förslaget för boende i Gottsunda och 
Sunnersta men konstaterar att kommungränsen går vid Flottsundsbron. 
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11. 60+-mässa på Fyrishov 4-5 april 
 Med sänkta bidrag från kommunen för innevarande år prioriteras inte 
 marknadsföring varför styrelsen avstår från att delta. 
 
12.Avsägelse 
 Ulla Myhrman meddelar att hon inte kvarstår som ledamot i UPS styrelse 
 och avser att lämna även USU. Valberedningen meddelas. 
 
13. Nästa styrelsemöte 
 AU sammanträder den 14 febr och nästa styrelse är den 27 febr kl 13.00. 
 
14. Avslutning 
      Tackade ordföranden för  synpunkter och inlägg i diskussionerna och  
      förklarade mötet avslutat.  
 
 
Vid protokollet   Justerat 
 
 
 
/Ewon Enqvist/  /Percy Westerlund/  /Gunnar Michaelson/ 
 


