Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för UPS, Uppsala Pensionärsföreningars
Samarbetsråd, onsdagen den 20 januari 2010 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
Karin Wahlstedt, SPF
Carin Unebrand, SKPF
Ersättare:
Gunnar Glimmerud, PRO (ersättare för Barbro Sundström 10.45-12.00)
Bernt Karlberg, PRO
Ingrid Edlund, SPF
Marianne Risberg, SKTF
Karl-Axel Eriksson, PRO
Britt Liljeborn, SPF
Eva Gosselman, SKPF
Anmält förhinder:
Sven-Olov Larsson, SPF
Wille Holmgren, PRO
May Beckman, PLR
Gunilla Marklund, SKP
1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Percy Westerlund förklarade sammanträdet öppnat och hälsade välkommen
till ett nytt UPS-år.
2. Val av justeringsperson
Bernt Karlberg valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
3. Upprop och anmälan om förhinder
Se ovan.
4. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
a) Anmälan av styrelseprotokoll 09-11-2
Protokollet lades till handlingarna
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b) Anmälan av AU-protokoll 2010-01-11
Protokollet lades till handlingarna.
5. Rapporter och meddelanden
a) UVB 7 december 2009: Diskuterades bl.a. om UPS är intresserat av att ta över skötseln av
Träffpunkten Storgatan 11.
b) KPR 8 december 2009: Informerades om ändringar i kommande kollektivtrafik. Vidare
diskuterades nya föreskrifter för KPR som varit på remiss. En remissammanställning
kommer. I sammanhanget påpekade Ingrid Österberg att det, med tanke på HSOs förmåga
att höras, är viktigt att få fram pensionärsorganisationernas tyngd.
c) Kenneth Holmstedt 8 december 2009: Viktigt med mötena med Kenneth Holmstedt som
låter oss få veta vad som är på gång i kommunen.
d) Ordförandeträffen 10 december 2009: Göran Carlén presenterade Översiktsplanen för
Uppsala.
e) ÄNs presidium 16 december 2009: Information om att upphandling sänker kostnaderna
och troligt överskott även 2010; de nya apoteken; internkontroll och under 2010 sker
intervjuer av brukarna; upphandling av träffpunkter – Storgatan 11 undantas;
UPS vill gärna få en utförlig redovisning om vad som hänt med olika kölistor till
s.k. trygghetsboende.
f) UPS ekonomi: UPS har i år fått 190.000:- kronor. Ekonomin är under kontroll.
Gunnar Michaelson uttryckte önskemål om utbildning på olika områden för den nya
styrelsen. MUMS nämndes i sammanhanget beträffande vitaminbrist, undernäring o.s.v.
g) Hjälpmedelsremiss 13 januari 2010: Kalle Nordh har kommit med förslag till
omformulering: ett skall ändras till bör när det gäller för den som lånar hjälpmedel att ha
hemförsäkring.
h) ÄNs presidium 18 januari 2010: Informerades om 1) 58 miljoner i överskott;
2) nämndens intention att ha tillagningskök på många boenden.; 3) brandövningar på
boenden; 4) anhörigcentrum; 5) föreningsrådets verksamhet, t.ex. att tala om vad
volontärverksamheten ska göra; 6) Storgatan 11 (AU går på ett första möte den 22 januari)
om UPS ev. kan ta hand om driften.
6. Kommande program
Ordföranden och vice ordföranden är inbjudna till Bernadotte-hemmet måndagen den 25
januari 2010 då drottning Silvia inviger KOSMOS vårdboende.
7. Kallelse till årsmötet m.m.
Diskuterades uppläggningen av årsmötet, programpunkter och presidium.
Beslutades att AU med ledning av den livliga diskussionen bestämmer program.
8. Svar angående översiktsplanen
Beslutades att AU lämnar svar att UPS instämmer i allt som är bra för äldre
9. Inkomna motioner till årsmötet
Ordföranden har skrivit till Nils Andersson och Rolf Ericsson i PRO Vattholma och framfört
UPS synpunkter på deras motioner som kommer att tas upp på årsmötet.
Föreslogs att en grupp bildas för att diskuteras kransorterna och deras problem.
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10. Trafikgruppens framtid
Gunnar Glimmerud framhöll vikten av att UPS finns med i diskussionerna om bl.a.
de nya s.k. lugna bussar som ska introduceras under 2010. Gruppen ska även i fortsättningen hålla kontakten med den som håller i denna och andra frågor. Nästa möte med
gatu- och trafikkontoret blir den 3 mars.
11. Övriga frågor
MUMS: se punkt 5 f.
12. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 3 mars 2010 på Storgatan 11.
13. Sammanträdet avslutas
Ordföranden avslutade sammanträdet.
Vid protokollet

Karin Wahlstedt
Sekr.

Justeras

Percy Westerlund
ordf.

Bernt Karlberg

