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UPPSALA PENSIONÄRSFÖRENINGARS SAMARBETSRÅD 
Tel. 0733 777032 
 
Protokoll fört vid sammanträde med UPS styrelse onsdagen den 6 oktober 2010 
 kl. 9.00-13.00 på Storgatan 11 
 
Närvarande: Samtliga 16 ledamöter 
Percy Westerlund, ordförande 
Roland Edwardsson 
Sven-Olov Larsson 
Karin Wahlstedt 
Ewon Enqvist 
Gerd Eriksson 
Gunnar Glimmerud 
Eva Gosselman 
Inger Grandell 
Mats Hallor 
Sten Lundgren  
Maj-Lis Lundin 
Gunilla Marklund  
Gunnar Michaelson 
Birgitta Stein Åberg 
Carin Unebrand 
 
1. Sammanträdet öppnas 
Ordföranden Percy Westerlund läste tänkvärda ord och förklarade därefter sammanträdet 
öppnat. 
 
2. Upprop och anmälan om förhinder 
Se ovan 
 
3. Val av justeringsperson 
Ewon Enqvist valdes att jämte ordföranden justeras dagens protokoll. 
 
4. Fastställande av dagordning 
Med två tillägg under Rapporter fastställdes dagordningen. 
 
5. Anmälan av protokoll 
a) Styrelseprotokoll 2010-09-01 samt AU-protokoll 2010-09-22 lades till handlingarna.  
 
6. Rapporter och meddelanden 
a) Politikerutfrågningen 1/9: Det allmänna intrycket var att utfrågningen avlöpt väl. 
Ett 40-tal personer var närvarande. 
b) Storgatan 11: Överläggningar har skett med kommunens företrädare. Se vidare p.11. 
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c) ÄLN 20/9: Diskuterades KOSMO som blivit återbetalningskyldigt till kommunen på grund 
av för få anställda för att kunna ge god vård. Gunnar M. föreslog att UPS med 
brukarundersökningen som grund kan ta reda på vad företaget självt kommit fram till. 
I trygghetsboenden ska redan från början Uppsala kommuns kodlås installeras för att få del av 
ett statligt investeringsbidrag. 
På landsbygden torde inte trygghetsboenden kunna byggas eftersom full service saknas. 
d) Trafikgruppen 21/9: Fyra taxibilar i trafik dygnet runt är utrustade med defibrillatorer för 
att kunna ge snabb hjälp vid hjärtstopp. UPS bör se till att förarna får adekvat utbildning. 
Mjuka linjen har fått ris och ros. Gunnar G. gav exempel på missnöje hos passagerare medan 
andra hade enbart lovord. Kanske borde kommunen ha en längre period av gratisåkande för 
att etablera de tre linjerna. UPS måste trycka på för att samtliga chaufförer ska få utbildning 
vilket, enligt gatu- och trafikkontoret, ska ske under oktober. 
e) Se AU-protokoll 2010-09-22. 
f) KPR 24/9: Färdtjänstavtalet hade förlängts t.o.m. december 2012 utan att UPS informerats, 
något som väckte förvåning. Tre boenden ska upphandlas. Uppsalahem kan i stort sett göra 
som de vill även om kommunen är ägare och borde kunna gå in med ägardirektiv. De ska 
bygga visst antal hyresbostäder men inget sägs om hur många de ska äga. 
g) VoB: Har förlorat tre  upphandlingar och är bekymrade över demensvården som nu gått 
över till Aleris. 
h) UPS ordförandekonferens 29/9: Information lämnades om den uppsökande verksamheten 
för 80-plussare i Uppsala; Björn Zätterström talade om trivselboende och Amir Sarsour från 
SIU (Samrådsgruppen för invandrarföreningar i Uppsala) om integrationsfrågor. 
UPS bör ha en åsikt när det gäller byggande av äldrebostäder. Anpassning av det äldre 
bostadsbeståndet i några delar av Uppsala är också aktuellt. Mera information i ärendet 
kommer. 
i) Åsa Morén (Kenneth Holmstedt) 30/9: UPS skulle uppskatta om Kenneth Holmstedt kunde 
närvara vid de fyra möten som äger rum per år. UPS fick information om överskott i ÄLNs 
budget. Försörjningsstödet går f.n. med plus för första gången i Uppsala. Den stora frågan nu 
är omstruktureringen av kommunens nämnder.  
Vem har hand om den gemensamma överförmyndarnämnd med säte i Uppsala som föreslås 
för hela Uppland, undrade Birgitta SÅ. 
j) Menumat 1/10: Sven-Olov L. redogjorde för den demonstration som ett finskt bolag gjort 
beträffande nytt sätt att laga mat. Bolaget vill ha ett provprojekt med 15 medverkande som 
deltar i tre månader till ett måltidspris på 45:- kronor. Ny demonstration äger rum efter 
höstmötet i Nyby. 
k) Ekonomisk rapport lämnades av Sven-Olov L. som vid höstmötet presenterar ett 
budgetförslag för 2011. 
Kommande program: 
12/10 UPS styrelseutbildning heldag 
14/10 Äldremässan (10.00) 
15/10 MUMS-projektet (13-16.15) Alfvénsalen 
18/10 ÄLN (9.00) 
20/10 UPS höstmöte (9.00) 
21/10 Trafikgruppen (13.30) 
22/10 Kjell Holm (9.00) Munin 
27/10 AU (9.00) 
10/11 UPS styrelsesammanträde (9.00-12.00) 
11/11 Näringsverkstan (13.30-16.30) Munin 
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15/11 ÄLN (9.00) 
8/12 AU (9.00) 
9/12 Kenneth Holmstedt (13.15) 
13/12 ÄLN (9.00) 
15/12 UPS styrelsesammanträde (9.00-12.00) 
17/12 KPR (9.00-12.00) 
 
8. Styrelsens utbildningsdag på Odinsborg 12/10 
Karin W. skriver med hjälp av framkomna förslag och AU-protokollet ett förslag till 
dagordning. 
 
9. Äldremässan 14/10 på UKK 
Birgitta SÅ som har ansvaret för mässan informerade om transporter, bemanning och innehåll 
samt nya broschyrer för UPS och SÄV-grupperna. 
 
10. UPS höstmöte 20/10 
Höstmötet börjar kl. 8.30 med kaffe/te och avslutas kl. 11.30. 
 
11. Storgatan 11 
Sven-Olov L. redogjorde för UPS reviderade förslag till bidragsansökan till kommunen efter 
diskussionen under UPS utbildningsdag kommande tisdag. Ett övertagande kostar ingenting 
för föreningarna men vi ska heller inte tjäna någonting. Styrelsen beslöt, trots Gunnar 
Glimmeruds varningsfinger, att skicka bidragsansökan till kommunen. Diskussionen fortsätter 
under UPS utbildningsdag. 
Beslut i frågan fattas av kommunen den 25 november. 
 
12. SÄV-grupperna 
Inger Grandell kommer att ingå i Gunnar G:s grupp. 
 
13. Övriga frågor 
Birgitta SÅ redogjorde för kommande seminarier i regionförbundets regi 15/10, 20/10 och 
26/10. Styrelsen beslutade att betala avgiften för deltagande. 
 
14. Avslutning 
Med ytterligare tänkvärda ord förklarade ordföranden sammanträdet avslutat. 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
 
Karin Wahlstedt Percy Westerlund  Ewon Enqvist 
sekreterare  ordförande 
  
 
 
 
 


