UPS Styrelse
Dag:
Tid:
Plats:

Protokoll nr 6 /13

Onsdagen den 28 augusti 2013
13.00
Håmö Golfbana

Närvarande: Inger Sjöberg och Sten Lundgren hade anmält förhinder.
Ordförande: Percy Westerlund
Med privata bilar startade mötet på Storgatan 11 med Ekeby By som första
anhalt, med kaffe och smörgås samt kulturinformation av ordföranden.
Nästa anhalt var Hagundagården i Wänge där vi togs emot av föreståndare
Margareta Sundén. Äldreboendet drivs av Uppsala kommun, Vård och
Bildning. 42 lägenheter med 42 boende varav 24 demensboenden. 18 med
stort omvårdnadsbehov. Främsta säljargumentet är utemiljön med de stora
och möblerade innegårdarna. Boendet har f n ingen SÄV-grupp.
1.

Sammanträdet öppnas
Hälsade ordföranden oss välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Val av justerare
Utsågs Mats Hallor.

3.

Dagordningen
Godkändes med följande tillägg: Äldremässan 11 oktober, Info till
ny Säv-grupp, gratis resor i kollektivtrafiken och besök på Palliativt
Centrum.

4.

Protokoll
Styrelseprotokoll nr 5 (29 maj) och AU-protokoll från 19 augusti lades
till handlingarna.

5.

Remissvar från UPS om LOV och LOU
AU deltog i seminariet anordnat av Äldrenämnden 19 aug. och har därefter
avlämnat ett remissvar. I svaret framgår att LOV inte ökar valfriheten för
boende utan för entreprenörer att skapa nya boenden. Sten-Åke framhöll
värdet av att skapa samråd tidigt än att avvakta remissomgången. Det ger
större möjligheter att påverka. Remissvaret bilägges protokollet.
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6.

Ekonomi
Förelåg resultat- och balansrapport för UPS t o m 31 juli. Inkomna
medlemsavgifter 37 610 kr, 100 000 kr av kommunanslaget inkommit.
Ett underskott f n på 45 183 kr. Rapporten godkändes.
Resultatrapporten för Träffpunkt Storgatan 11 visar den 31 juli på ett
underskott på 88 916 kr, balanseras med 133 818 kr från kommunen som
ännu ej inkommit. Under augusti har larm utlösts vid tre tillfällen
nattetid, kostnaden är 3 000 kr varje gång. Varför larmet utlösts skall
utredas. Rapporten godkändes.
Budget för 2014 med ett 0-resultat diskuterades och godkändes att
läggas för höstmötet.

7.

Programmet för hösten på Storgatan 11
Programmet har tryckts i 2 400 exemplar och varje medlemsorg. erhåller
två exemplar. Övriga sprids till besökare. Styrelsen uttryckte sin
tillfredsställelse med innehållet. En boulebana har anlagts i parken
utanför Träffpunkten och invigs i samband med Kulturnatten lördagen
den 13 september kl 13. Percy bjuder in bl a Äldrenämndens presidium.

8.

Arbetsgrupper
Beslutades att Per-Erik Eriksson ingår i Trafikgruppen. Per-Erik är
ledamot i UPS´ valberedning.
Beslutades att begära att få ta del av Äldrenämndens tillgänglighetsstudie.
Ordföranden redogjorde för turerna i beställarnämnden för färdtjänst där
Förvaltningsrättens utslag medför att en beställarcentral inrättas.

9-

Bostadsplanering Östra Salabacke
Sten avsäger sig uppdraget att ingå i gruppen. Beslutades att ordförande
kontaktar Per-Erik Eriksson om annan deltagare för UPS´ räkning.

10.

Kommande frågor i möten med ÄLN och KPR
Tillgänglighetsinventeringen, En väg in (till kommunen), LOV, ITboxar i vårdboende när framtidens TV går över Internet, kommunens
kompetensförsörjningsplan. Och i KPR Färdtjänsten, stadsdelsutveckling (Gottsunda), parker, avfallshanteringen.
Trafiksäkerhetsrådets möte 29 aug diskuterade olycksstatistiken där
Landstinget ändrar sitt datastytem för att ha samma som polisen,
biltrafiken kring skolor (lämna/hämta barn) och cykelbeteendet bland
cyklister.
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11.

12

Höstmötet 17 oktober
Är bokat på Nyby kl 8-12 med start kl 9. Fyllnadsval för Gunnar som
lämnar UPS´styrelse. Beslutades ta upp byggfrågor och trafikfrågor.
Årsmötet 14 mars 2014
Offerter har lämnats av Scandic Hotell och Fyrishov. Den förstnämnda
har inte det lokalutrymme som krävs men fri parkering och G-hallen i
Fyrishov kostar 13 843 kronor för en halv dag. Beslutades att årsmötet
hålls på Nyby där även lunch kan serveras.
Övriga frågor
Frågan om gratis bussresor inom staden har diskuterats tidigare och
man hänvisar till årskortet och länskortet.
LPR avlägger ett besök på nya Palliativa Centret i Ultuna och UPS’
ledamöter inbjudes att delta.
Rolands artikel i UNT den 8 juni uppmärksammades. Roland fick
drygt 20 svar av 32 utskickade enkäter. Det framgick att utbildning
behövs för att vårda demenssjuka och att man inte talar om möjligheten att anlita frivilligorganisationer.

13. Nästa sammanträde
hålles onsdagen den 25 september kl 13 på Storgatan 11.
15. Avslutning
Tackade ordföranden för visat engagemang i olika frågor och social
samvaro och förklarade mötet avslutat.
Protokoll
/Ewon Enqvist/

Justerat
/Percy Westerlund/
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/Mats Hallor/
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