Uppsala Pensionärsföreningars
Samarbetsråd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2009-09-30 Styrelsen

Plats och tid: Stabby prästgård konferens kl 08.30 – 15.00
Närvarande
Percy Westerlund - PRO Rasbo-Rasbokil Ordförande; Ordinarie
Roland Edwardsson - SPF Luthagen Vice ordf.; Ordinarie
Jarl Lundin - Pensionärsuniv. Kassör; Ordinarie
Mats Hallor - PLR Sekreterare; Ordinarie
Barbro Sundström - PRO Fjärdingen Ordinarie
Birgitta Stein-Åberg - PRO Svartbäcken Ordinarie
Carin Unebrand - SKPF avd 3 Ordinarie
Gunnar Michaelson - RPG Ordinarie
Karin Wahlstedt - SPF Luthagen Ordinarie
Ingrid Österberg - SPF Sunnersta Ordinarie
May Beckman - PLR Ersättare
Edlund, Ingrid - SPF Linné Ersättare
Karl-Axel Eriksson - PRO Byggnads Ersättare
Gunnar Glimmerud - PRO Vaksala Ersättare
Sven-Olov Larsson - SPF Luthagen
Bernt Karlberg - PRO Svartbäcken Ersättare
Britt Liljeborn - SPF Fyris Ersättare

Frånvarande
Wille Holmgren - PRO Grafiska Ersättare
Bernt Karlberg - PRO Svartbäcken Ersättare
Marianne Risberg - SKTF Ersättare

1. Sammanträdet öppnas
Ordf. Percy Westerlund hälsade alla välkomna och meddelar att
dagen huvudsakligen ska ägnas åt de frågeställningar som UPS har engagerat sig i och i
vilken omfattning och form detta ska ha i framtiden. Vidare meddelade Percy att Lena
Lantz kommer att besöka oss för att förmedla färsk information och höra UPS mening
kring kollektivtrafik och färdtjänst.
Att justera dagens protokoll utsågs jämte ordföranden Roland Edvardsson
2. Diskussion kring UPS undergrupper. Dess innehåll och regularitet
a)Sävgrupper
• De nuvarande grupperna som finns inom UPS framgår av Sven-Olovs och Gunnar M:s
rapporter
• SÄV-grupperna hade en särskild rapportdag förra veckan. Syftet med SÄV-dagen var
att diskutera gruppernas vara eller icke vara samt ta fram ett förslag om huruvida
gruppernas område bestäms av antingen var verksamheten är förlagd utan hänsyn
tagen till utföraren alternativt om det ska vara som nu med gruppen knuten till olika
utförare.
• 19 personer deltog. Man kom fram till att verksamheten borde fortsätta och att den
ansågs vara uppskattat även av motparten. Exv. har det nya bolaget Cosmo framfört
önskemål om en SÄV-grupp.
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• En SÄV-grupp skulle ursprungligen innehålla minst en person från styrelsen.
Medlemmar utses av styrelsen men kan nomineras av UPS medlemsföreningar.
• Gruppen ska tjäna som ”bollplank” till boendets operatör.
• Ursprungstanken är att man möts varje kvartal, kallelse sker av utföraren, som även
ska skriva protokoll.
• Den nuvarande uppdelningen har visat sig otidsenlig eftersom motparten UVB
omorganiserats och funktionerna givits nya beteckningar för att bättre motsvara sina
konkurrenter på privatsidan. Dessutom tillkommer det ständigt kommer nya privata
utförare. Man finner att den tidigare fördelningen är otidsenlig.
• Beslut: Carin, Ingrid & Percy sammanställer ett underlag för ”Hur fortsätter UPS
arbetet med SÄV-grupperna?”
b) KPR
• UPS representeras av AU:s såväl ordinarie medlemmar som dess ersättare.
• KPR:s roll och status har utretts och dess roll gått på remiss. Svaren är under
bearbetning.
• KPR fyra sammanträden per år
c) Besök hos Stadsdirektören,
• Stadsdirektören Kenneth Holmstedt + ekonomidirektör Åsa Morén. UPS Ordinarie
AU-medlemmar deltar. Även två delegater från HSO, Handikapprörelsens
samorganisation. Möten varje kvartal.
d) Äldrenämnden
Äldrenämnden en gång per månad. Representeras av sitt presidium med ÄN:s vice
ordförande som ordförande samt äldredirektören Tommy Winberg.
Handikapporganisationerna samt anhörigföreningen har representanter.
e) UVB
träffar UPS ordinarie AU-medlemmar fyra ggr per år. UVB representeras av
boendechef Christina Gustafsson och hemtjänstansvarige Johan Steinbrecher.
f) Kompetensstegen
Nu under avveckling. Nuvarande utbildningar ska slutföras. Deltagare har varit
personal inom den kommunala produktionen såväl som från privatanställd personal
inom äldrevården. Främst har man haft utbildning till ”Silviasystrar.” En fortsättning
kan finnas men den är inte utstakad
g) Remissgruppen
Fyra personer. Barbro sammankallande. Gruppen har att ta ställning till bygg- &
planärenden.
h) Trafikgruppen
Tidigare ledd av Rune Strömkvist. Möten varannan månad. Regelbundna
överläggningar med kommunens politiker och tjänstemän på Gatukontoret under den
tidigare majoriteten. Detta mycket tack vare Runes kontakter. Nuvarande majoritet vill
inte ge förmåner till en grupp framför andra. Detta har bl. annat lett till olycklig beslut
kring färdtjänsten. HSO har fortfarande ett gott samarbete med Gatukontoret.
Kontakten med kollektivtrafikansvariga Lena Lantz har varit utmärkt. Hennes förmåga
att påverka politikerna är av naturliga skäl begränsad.
• Beslut: Karin är fortsatt sammankallande. Lena Lantz önskar en referensgrupp för
sin kollektivtrafikverksamhet. Gunnar M, Karin W, Barbro & Jarl utsågs.
2

i) Matgruppen
Fyra deltagare. Förr ledd av Kalle Nord. Provätning av såväl mat på boenden som den
som skickas hem.
Forskning kring matfrågor har även varit i kontakt med UPS, Maj-Britt Zillén
Sammankallande: Gunnar, som tillfrågar Kalle Nord
j) Apoteksgruppen
Bakgrund: Alla pensionärer som var intresserade fick anmäla sitt deltagande till
Apoteksbolaget. Gruppen är fristående från UPS och verkar vara i upplösning. Det har
funnits ytterligare grupper kring medicinering. Gunnar M kollar läget. UPS har en
uppgift att fylla och bör vara observant vad som är på gång.
Medlemmar: Gunnar M, Birgitta & Sven-Olov
k) Hjälpmedelscentralen
Kommunalt driven men betjänar hela länet. UPS borde få representation där
l) Larmmöjligheter
Den digitala tekniken inom telefonin medför att personer med larm inte längre kan
larma eftersom systemet kräver den äldre analoga tekniken.
Föreslås att tas upp på höstmötet och att våra föreningsmedlemmar ska kontakta sina
riksorganisationer eftersom problematiken inte är begränsad till Uppsala.
m) FOU Äldre
Fortsätter i gruppen gör Gunnar M, Birgitta, Jarl och Sven Sjökvist (tidigare
styrelseledamot från Odd Fellows pensionärsklubb)
3.

Äldremässan 15 oktober kl 10 – 15.
Ansvariga: Birgitta, Karin, Karl-Axel, Bernt. Percy och Jarl, deltar

4.

Träffpunkt Storgatan 11
Överläggningar kring stället framtida status ska ske med kommunen. Nu driver UVB
verksamheten tre månader i taget.
Vilka villkor kan kommunen ge UPS?

5.

Lena Lantz berättar om planer kring länsövergripande färdtjänst :
Lena Lantz presenterade nya tankar kring kollektivtrafiken.
Den 1 april kom kollektivtrafiken in under Lenas ansvar. Hon berättade att:
Nuvarande flexbuss kostar 600 kr per person och resa. Nuvarande kostnad 7,5 milj./år.
Införandet av 5 à 7 ersättningslinjer till flexbussarna, ”Lugna linjen” skulle kunna
täcka hela staden och samtidigt sänka kostanden med 1,5 milj. Besparingen har sin
huvudsakliga förklaring i att man slipper beställningscentral. De skulle passera
träffpunkter, kommersiella centra och vårdcentral mm. Bytesplatsen skulle vara efter
Dragarbrunnsgatan vid Royal-biograferna. Bussarna skulle ta längre tid på sig men
framföras i ett lugnare tempo med erfaren personal och förses med ramper. Åtta bussar
är beställda och väntas levereras i augusti. Restiden skulle bli längre och även tillåta
smärre avvikelser för att släppa av resande närmare deras mål.
Snart införs stomlinjer värda namnet; snabbare, längre mellan hållplatserna och rakare.
Färdtjänstlagstiftningen ger möjlighet till en kommun att ge ett ”utökat tillstånd” som
skulle kunna omfatta exv. hela länet inkl. Stockholm. Då är det möjligt för kommunen
3

att begränsa resemöjligheterna vad gäller pris och eller antal resor, som omfattas av
det utökade tillståndet.
6.Distribution av information
Sekreteraren kollar varför en del medlemmar får dubbla e-postbrev och varför en del
inte får något alls eftersom de saknar e-postadress.
7. Höstmötet 21 oktober
Läget under kontroll.
Styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Detta skulle underlättas om vi fick ett brev från
någon extern expert för att därigenom undvika långa diskussioner i ekonomifrågan.
8. Nästa sammanträde & avslutning Ordförande tackade för visat intresse och noterade att nästa
styrelsesammanträde äger rum 14 oktober kl 09 i Pensionärernas hus, Storgatan 11.

Vid protokollet

Justeras

………………………………………..
Mats Hallor Sekreterare

………………………………………..
Percy Westerlund Ordförande
………………………………………..
Roland Edwardsson
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