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    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
    Sammanträdesdatum 2009-06-03 
 
 
 

Plats och tid: Storgatan 11, Uppsala kl. 900-12.20. 
 

Beslutande Percy Westerlund, ordförande 
 Roland Edvardsson, v. ordförande 
 Jarl Lundin, kassör 
 Mats Hallor, sekreterare 
 Carin Unebrand 
 Barbro Sundström 
 Ingrid Österberg 
 Gunnar Michaelsson 
 Birgitta Stein Åberg 
 Karin Wahlstedt 
 Nils Andersson, ersättare för Maude Schalén 
 
 
Ersättare: May Beckman 
 Karl Axel Eriksson 
     Sven-Olof Larsson 
 Bernt Karlberg 
 Gunnar Glimmerud 
 Ingrid Edlund 
 Ingrid Österberg  
 Marianne Risberg 
   
 
Utses att justera Nils Andersson 
 
 Sekreterare………………….. 
  Birgitta Stein Åberg 
  
 Ordförande………………….. 
  Percy Westerlund 
 
  Justerare……………………… 
                                                       Nils Andersson 
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§ 1.  
Mötets öppnande 
Ordföranden Percy Westerlund hälsade deltagarna välkomna och förklarade sammanträdet 
öppnat. 
 
§ 2.  
Val av justerare 
Nils Andersson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 3.  
Anmälan av förhinder och fastställande av ersättares tjänstgöring. 
Anmäldes att Maud Schalén, Wille Holmgren, Britt Liljeborn och Rune Strömkvist var 
förhindrade att närvara. 
Styrelsen beslöt att Nils Andersson ska vara tjänstgörande ersättare för Maud Schalén. 

  
 §4. 

Fastställande av dagordning 
   Under punkt 6, rapporter, ska rapporter  från äldres hälsa 6/5,och ett möte ang. IVE 8/5, läggas 

till. Därefter fastställdes dagordningen. 
  

§5.  
Anmälan tidigare protokoll. 

    1. Anmälan av årsmötesprotokoll 23/4 -09. Protokollet och de nya stadgarna har skickats ut till 
samtliga föreningar. Med anledning av de anmärkningar som vid årsmötet framfördes mot den 
ekonomiska redovisningen förelåg vid dagens sammanträde en skriftlig komplettering, som 
delades ut. Styrelsen ska före höstmötet ta ställning till om ytterligare åtgärder skall vidtas.  

  2. Styrelseprotokoll från 23 april delades ut och lades till handlingarna. 
3. AU-protokoll från 11/5 anmäldes och lades till handlingarna. I fortsättningen kommer 
ersättarna att delta i AU:s  sammanträden.  
P.g.a. nya postrutiner har inte styrelseprotokollet från 12/3 och AU protokollet från den 11 maj 
nått samtliga styrelseledamöter. De kommer att skickas ut. 
 
§6. 
Rapporter och meddelanden 
6/5 Äldres hälsa. Regionförbundet hade den 6/5 anordnat ett seminarium om hur de äldre i 
Uppsala län mår, vad som händer när man åldras, och om trygghetsboende. Percy Westerlund 
och Barbro Sundström deltog. 
8/5 IVE UPS informerades om IVE, kommunens planering för verksamheten för tiden 2010-
2013. Ramarna för de s.k. mjuka sidan har räknats upp. UPS har avgivit yttrande. 
13 /5 Möte med äldrenämnden och UPS. Nämndens uppdragsplan presenterades. Det för 
Uppsala nya vårdbolaget Cosmo ska driva verksamheterna i Sävja, i Norby, nya Västergården 
och Ferlin. Lägesrapport om ”egna valet” lämnades. Få nya utförare har hittills anmält intresse.  
Förelåg ett reviderat äldreprogram, Senior i Uppsala 2030. Intresset är stort för trygghetsboende 
I kommunens trygghetsboenden finns en nedre åldersgräns, 75 år. UPS anser att det behövs 
tydligare riktlinjer för trygghetsboendena.  
Översiktsplan 25/5 Öppet möte var utlyst den 25 /5 i Vaksalaskolan. Från UPS deltog Jarl 
Lundin och Roland Edvardsson.  
26/5 Kompetensstegen. Under 2009 har kommunen satsat 10 miljoner på kompetenshöjande 
åtgärder för personal. Det har fr.a. varit satsning på undersköterskeutbildning. De privata 
vårdgivarna har satsat på demensutbildning. Fortfarande saknar ca 40% av vårdpersonalen 
formell utbildning. 
Utrustning Storgatan 11. Jarl Lundin och Percy Westerlund träffade den 26/5, tillsammans med 
föreståndare Britt-Mari Säflund, ansvariga tjänstemän på äldrekontoret angående utrustning av 
de nya lokalerna på Storgatan. En del brister, som tidigare påtalats, håller på åtgärdas. Felet i 
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högtalaranläggningen kvarstår. Det medför att  överhörning och att hörselslingan inte kan 
användas. UPS efterlyser skötselanvisningar för de tekniska installationerna  
KPR:s framtidsgrupp KPR:s framtidsgrupp träffades den 10/6. Gruppen bildades i höstas och 
består av två representanter från UPS och två politiker. Sekreterare är Helena Thorén Lindqvist. 
Förslag till revidering av KPR:s stadgar har arbetats fram och skall föreläggas äldrenämnden 
och kommunfullmäktige. De föreslagna förändringarna kan sammanfattas enligt följande: Rådet 
blir ett beredande organ i strategiska frågor av särskilt intresse för äldre. Rådets koppling till 
kommunens äldrepolitiska program tydliggörs. Representationen breddas till fler kommunala 
nämnder och kommunstyrelsen; förutom äldrenämnden även byggnadsnämnden, 
fastighetsnämnden, Fritids- och naturvårdsnämnden, Gatu- och trafiknämnden, Kulturnämnden. 
Antalet ledamöter blir sexton, inga ersättare (tidigare åtta ledamöter och åtta ersättare). Rådets 
ordförande ska vara kommunalrådet med ansvar för äldrefrågor. 
UPS arbetsgrupperSven-Olof Larssons och Gunnar Michaelssons översyn fortgår. Vid dagens 
sammanträde förelåg från båda rapporter om olika arbetsgrupper. Dessa kommer att behandlas 
av styrelsen i höst. 
 
§7. 
KPR sammanträde den 10/6 -09 
På KPRs sammanträde den 10 juni ska Äldrenämndens uppdragsplan för 2010-2013 behandlas 
liksom Äldrenämndens budget. Rapport om trygghetsboende ska presenteras liksom en 
lägesrapport från Framtidsgrupp KPR.(se ovan). Kommunens samverkan med den ideella, 
sektorn och Volontärgruppens framtid är ytterligare en punkt liksom äldremässan 2009. 
 
§ 8.  
UPS expedition och telefon 
För att förbättra sin telefonservice har UPS numera mobiltelefon. Det ska därmed vara möjligt 
att nå UPS när som helst (nästan). AU:s ledamöter har att växelvis ansvar för telefonservicen 
UPS har mobiltelefonnummer 0733-777032. Det fasta telefon- abonnemanget har sagts upp. 
 
§ 9 
UPS:s Hemsida och E-post 
UPS:s hemsida kommer att utvecklas och bli alltmer informativ. Bl.a. kommer där att finnas 
länkar till olika verksamheter av intresse för pensionärer. Det är också möjligt för styrelsens 
medlemmar att få sin e-post via hemsidan.  

 
§10 
Arbetsdag om UPS arbetsformer Den 26 augusti samlas UPS styrelse för att under en hel dag 
diskutera UPSs arbetsformer, bl.a. ändringar i SÄV grupperna  

 
               §11.  

Tid och plats för styrelsesammanträden hösten 2009 
Under hösten 2009 kommer UPS styrelsesammanträden att äga rum den 16 september, den 14 
oktober och den 25 november på Storgatan 11.  
Höstmötet kommer ätt äga rum den 21 oktober i Nyby servicehus. 

               
§12. 
Tack till UPS 
Lars Bäcklund har skickat tackkort för blommor han fått i samband med sin sjukdom. Pga av 
sjukdom kunde han inte vara ordförande vid UPS:s årsmöte. 
Maj-Britt Zillén har tackat för uppvaktning hon fått i samband med att hon lämnat uppdraget 
som UPS ordförande  
 

§13.Avslutning 

Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet. 


