Uppsala
Pensionarsforeningars
Samarbetsrad

Protokoll Dr 4 113

UPS Styrelse
Dag:
Tid:
Plats:
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Onsd 24 april 2013
13.00 - 16.00
Storgatan 11

Narvarande:
Percy Westerlund, ordforande
Naz Ahmed-Shaikh
Sten-Ake Bylund
Roland Edwardsson
Ewon Enqvist
Majvor Fredin
Eva Gosselman

Inger Grandell
Margret Kihlen
Sven-Olov Larsson
Maj-Lis Lundin
Sten Lundgren
Gunnar Michaelson
Inger Sjoberg
Carin Unebrand

1. Sammantradet oppnas
Forklarade ordfOranden sammantradet

oppnat.

2. Upprop, anmalan av forhinder
Forhinder har anmalts av Mats Hallor.

3. Val av justerare
Majvor Fredin utsags att justera dagens protokoll.

4. Faststallande av dagordning
Roland anmalde enkat om demensboende
Inbjudan till kulturnatten
Inger anmalde info om det framtida UAS
Percy anmalde info om SAY-mote
Sten-Ake tar upp fragan om Boviera

5. Protokoll
Protokoll fran styrelsemote

27/3 lades till handlingarna.

6. Jnfor KPR-mote d 25 april
Tar upp fragan om kosystemet fOr trygghetsboende, Riksbyggen
skoter kommunens kosystem, Rikshem overtog Uppsalahems kosystem.
Kan koerna samordnas ?
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Sten-Ake anmalde boendefragan Boviera i Vilan.
UPSbereds mojlighet att lamna synpunkter pa IVEfOr 2014.
Aldreombudsmannens arsberattelse redovisas. Margret har hort att
tidtabell for Mjuka linjerna ej trycks utan var och en far hamta
uppgifter via natet eller pr telefon.
7. Mote i A.LNd 21 maj
Fragan om mellanvardsplatserna
platser i kommunen.

tas upp samt att det saknas rehab-

8. Kommunbidrag 2013
AU:s mote med Magnus Johannesson och Daniel Karlsson har annu inte
resulterat i ytterligare verksamhetsbidrag.
9. Regionforbundet
I mote med Bo Lerman m fl redovisades ett projekt om anhorigvard.
Boendefragor och fardtjanst visade RegionfOrbunder mindre intresse
avo
10. Ekonomisk rapport
Kassoren redovisaade resultat- oeh balansrapporter for UPS och fOr
Storgatan 11. Pa UPS'resultatrapport saknas betalningen fOr arsmotet
44770 kr.
11. Kommmande program
Forutom det som anges i fOredragningslistan haIler Trafiksakerhetsradet varmote den 15 maj, Percy deltar; den uppskattade bussresan
fOrra varen upprepas men nu genom vastra delen av Uppsala den 20
maj med en avgang kl 09.00 och en avgang kI13.00. Percy ar yard.
Fran kommunen deltar Karin Gustafsson med information om
kommunens planer for nya aldreboenden.
12. Karlaggning av demensvardsplatser pa aldreboenden
Roland har sammanstallt en enkat med fOrfragan om hur platser fOr
demensvard utnyttjas pa kommunens aldreboenden. Enkaten skickas
till kommunens 32 aldreboenden fOr att ge oss en samlad bild av
laget. En fOrteckning over fOrdelningen av omvardnads- oeh
demensplatser pa varje boende, sammanstallt av Percy, delades ut.
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13. Styrelsens studiedag
beslutades hallas den 28 augusti, heldag.
14. SA.V-grupperna
Maj-Lis redovisade ett besok pa Lillisjogardens aldreboende.
SAV-grupper har aven besokt Granbommen och Myrbergska.
Annu finns inte SAV-grupper pa alIa aldreboenden men arbetet
pagar att fylla luekorna.
15. Kulturnatten
Informationsmote pa Siottet den 29 april k116. Fragan bordlades.
16. Boviera, tillgangIighet 0 IivskvaIitet
Sten-Ake efterlyser en tillganglighetsinventering for aldre
boende, narhet till matbutiker och annan service. Percy tar upp
fragan pa KPR-motet nastkommande dag. Sven-Olov anser boendefragan komplicerad med dataljplaner, befintligt bostadsbestand,
fastighetsagarnas renoveringkrav och efterlyser en kartlaggning
av kommunen om aldre boendes behov och tillganglighet av service.
17. Framtidens Akademiska
Inger presenterade Landstingsservices forslag till upprustning av
befintliga lokaler och nybyggnader inom Akademiska sjukhuset.
Beslutades att Inger till nasta styrelsemote 29 maj ber nagon som
arbetar med projektet komma till oss. Tid: kl 12-13.
18. Folkrorelsearkivet
inbjuder till mote 20 maj kl18 i Baptistkyrkan. Margret Kihh~ndeltar.
19. Nasta styrelsemote
onsdagen den 29 maj kI13.
20. Avslutning
~~~~:~~~d~f~~an~en fOrsynpunkter oeh engagemang och fOrklarade
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