Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för UPS, Uppsala Pensionärsföreningars
Samarbetsråd, onsdagen den 25 november 2009 i pensionärslokalen Storgatan 11, Uppsala,
kl. 9.00-12.00
Närvarande:
Ordinarie:
Percy Westerlund, PRO
Roland Edwardsson, SPF
Jarl Lundin, USU
Barbro Sundström, PRO
Gunnar Michaelson, RPG
Ingrid Österberg, SPF
Maj-Lis Lundin, PRO
Birgitta Stein Åberg, PRO
Mats Hallor, PLR
KarinWahlstedt, SPF
Carin Unebrand, SKPF
Ersättare:
Gunnar Glimmerud, PRO
Bernt Karlberg, PRO
Ingrid Edlund, SPF
Marianne Risberg,
Karl-Axel Eriksson, PRO
Britt Liljeborn, SPF
Eva Gosselman,, SKPF
Anmält förhinder:
Sven-Olov Larsson, SPF
Wille Holmgren, PRO
May Beckman, PLR
Gunilla Marklund, SKPF
1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Percy Westerlund förklarade sammanträdet öppnat och välkomnade särskilt de
nya styrelseledamöterna MajLis Lundin, PRO, och Eva Gosselman, SKPF. Gunilla Marklund,
SKPF, hade anmält förhinder. Johan Göthberg (JG), processledare i Uppsala kommun,
välkomnades också som dagens talare. JG inledde med en presentation av sig och sitt sedan
en månad nya arbete som processledare för samverkan mellan kommunen och den ideella
sektorn. Han påminde om de riktlinjer som finns för att de ideella organisationerna ska ges
möjlighet till inflytande på kommunens verksamhet. På en fråga om det finns risk att
kommunen prutar ner på sitt ansvar svarade JG att gränsen mellan proffs och frivilligt
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åtagande måste diskuteras, en ständig dialog är nödvändig i frågan. Det frivilliga kan stå för
guldkanten.
Under diskussionen framkom svårigheten att helt förklara vad samverkan består av och flera
exempel gavs på vad som finns, Röda Korset, de olika pensionärsföreningarna m.m.
Skillnaden mellan stad och landsbygd belystes också. Frågan ställdes också vilken
kommunens uppgift är och vilken uppgift föreningsrådet har.
2. Val av justeringsperson
Carin Unebrand valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
3. Upprop och anmälan om förhinder
Se ovan i protokollet.
4. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
a) Anmälan av styrelseprotokoll 09-10-14
Protokollet lades till handlingarna.
b) Ev. Anmälan av protokoll från höstmötet 09-10-21
Utgick
c) Anmälan av AU-protokoll 09-11-16
Protokollet lades till handlingarna.
5. Rapporter och meddelanden
a) Äldremässan 15 oktober: Mycket folk och därför ganska trångt. Viktigt att tala om vad
UPS gör och därför beslutades att vi köper en uppsättning roll-ups plus flera gardiner för att
på ett modernare sätt få ut information. Jarl L. verkställer.
b) Höstmötet 21 oktober: Det kan inte poängteras nog att hörselslingan i Nyby aula är undermålig.
c) ÄN presidium 4 november: Träffpunkternas öppettider bestämdes till minst åtta timmar
mellan 8.00 och 16.00. Även restaurangerna ska vara öppna alla dagar i minst två timmar.
Tertialrapporten visade att samma antal, 171 personer, står i kö för vårdboende nu som i maj,
dock inte samma personer. Person som gör ett icke-val hamnar hos UVB. Trygghetsboende
bevakas i kommunens översiktsplan. Frågan om till vem man ska anmäla sig för ett
trygghetsboende måste utredas. AU tar upp frågan på nästa KPR-sammanträde. Obs att
trygghetsboende alltid är hyresrätter.
d) Trafiksäkerhetsrådet 5 november: Ny kampanj planeras till våren för att bl.a. lära t.ex. nya
studenter hur man cyklar i Uppsala.
e) Hjälpmedel 11 november: Frågan gäller hur hjälpmedel ska förskrivas. Kalle Nordh
kommer med synpunkter liksom Karin Renberg och deras svar ska vävas in i vårt svar.
f) Motion för äldre 12-13 november: Gluntenpromenaden invigdes den 13 november. UPS vill
ha en sammanställning av vandringsleder och promenadstråk, inte bara på kommunens
hemsida utan även i broschyrform. Kanske trafiksäkerhetsrådet kan lägga in dessa på
cykelkartan?
g) Trafikgruppen 4 november: Färdtjänsten diskuterades och vi måste nå ut med
informationen om frikort efter 1.200:- kronors sjukreseåkande. Viktig är också frågan om
möjligheten att åka färdtjänst över närmaste kommungräns för att slippa riksfärdtjänst.
h) Trygghetsboende: Percy W. besökte tillsammans med representanter för ÄLK företaget
Bovieran i Partille för att studera deras trygghetsboende. Företaget har byggt i Örebro och
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Västerås och är på gång i Sala och Lindesberg. Kanske något för Uppsala om kommunen
köper ett antal lägenheter till trygghetsboende och sedan hyr ut dem.
i) Ekonomi – budget fastställes: Ekonomin är enligt Jarl L. god och efter hans redovisning
beslutade styrelsen att fastställa budgetförslaget.
j) Invigning av vårdboendet Linné: UPS gratulerade med blommor. Genom SÄV-grupperna
får UPS insyn i Kosmos verksamhet. Inte mindre än 89 % av personalen har följt med från
Johannelund liksom även föreståndaren.
6. Kommande program
a) UVB 7 december kl. 13.00 (bl.a. Hur ska SÄV-grupperna organiseras?)
b) KPR 8 december kl. 9.00-12.00 (trygghetsboenden – kölista; KPRs framtid)
c) Kenneth Holmstedt 8 december kl. 13.15 (ekonomi)
d) ÄN presidium 16 december kl. 9.00 (trygghetsboenden; besök i Göteborg)
7. Inbjudan till studiedag för föreningsordförande 10 december
(översiktsplanen)
8. Storgatan 11
Diskuterades UPS möjlighet att sköta Storgatan 11. Vilka erbjudanden får vi från
kommunen? I dag drivs lokalen av UVB. Om UPS inte är intresserat, ska Storgatan 11
”ut på marknaden”. Ett mycket kärnfullt inlägg kom från Karl-Axel Eriksson som
ansåg/anser att Uppsala som landets fjärde stad bör ha ett pensionärernas hus.
9. Kommande bokade sammanträden på Storgatan 11
Styrelsen: 20 januari 2010; 3 mars 2010; 21 april 2010; 26 maj 2010
Torsdagen den 25 mars 2010 – årsmöte i Nyby.
AU: 11 januari 2010; 15 februari 2010 i UPS-lokalen i Karljohans-gårdarna.
10. Övriga frågor
Gunnar Michaelson informerade om MUMS redovisning den 10 december kl. 15.00-17.00 i
BMCs lokaler Husarg. 3 (för matintresserade).
11. Sammanträdet avslutas
Ordföranden avslutade sammanträdet.
Vid protokollet
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Sekr.
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Carin Unebrand

