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Förslag till 
VERKSAMHETSPLAN  2012 
Under 2012 anser styrelsen det viktigt att följa upp de två stora uppgifterna som UPS tagit på 
sig, nämligen att på ett för oss gynnsamt sätt diskutera och påverka kommunens beslut i 
äldrefrågor och sedan informera våra medlemsföreningar om de kommunala besluten.  
 
Då det gäller våra möjligheter att få insyn i de kommunala frågorna ska vi sträva efter att få 
ärendena tidigare i den kommunala processen genom att intensifiera träffarna med 
äldrenämndens presidium. Vi ska arbeta på att få diskutera alla för oss viktiga frågor i 
kommunala pensionärsrådet (KPR) och därför är det nödvändigt att KPR ligger direkt under 
KS (kommunstyrelsen) 
 
Informationen till föreningarna skall förbättras genom att hemsidan ständigt hålls uppgraderad 
och vi uppmanar föreningarna att använda sig av denna informationskanal och inte minst att 
använda den som kanal att lämna synpunkter på UPS’ verksamhet.  
Återkommande träffar med ordförandena och andra föreningsrepresentanter skall ge UPS’ 
styrelse underlag för sitt agerande.  
 
Genom att utveckla träffpunkten på Storgatan 11 har vi möjlighet att på ett bättre sätt sprida 
information och få förslag på åtgärder som vi bör framföra till beslutsfattarna. Träffpunktens 
funktion för alla pensionärer utvecklas.  
 
UPS uppgift i specifika frågor blir: 

1. att följa kommunens omorganisation så att inga frågor tappas bort, 
2. att följa och påverka kommunens planering från IVE (inriktning, verksamhet, 

ekonomi) till planering inom både samhällsbyggnad och äldreomsorg, 
3. att vara aktiva i diskussionerna kring kommunens värdighetsgaranti, 
4. att följa utvecklingen av upphandlingen av äldreomsorg, bland annat de 

”frågeformulär”, förfrågningsunderlag, som användes innan upphandling sker, 
5. att arbeta för att färdtjänstberättigade på ett enklare och billigare sätt får behoven 

uppfyllda,   
6. att följa bytet av huvudman för kollektivtrafiken,  
7. att förslaget med stomlinjer även medför utbyggda  ”mjuka linjer”, 
8. att Storgatan 11 skall bli en samlingspunkt där alla äldrefrågor kan diskuteras,  
9. att skapa en INFO-grupp för spridning och insamling av viktiga idéer och förslag, 
10. att utveckla SÄV-grupperna för att på ett bättre sätt kunna bistå entreprenörer med 

goda förslag inom hemtjänst och vårdboenden. 
 
 
 


