UPS Styrelsesammanträde/utbildningsdag 12/10/10

UPPSALA PENSIONÄRSFÖRENINGARS SAMARBETSRÅD
www.uppsalapensionarerna.se
Tel. 0733 777032
Protokoll fört vid UPS styrelsesammanträde/utbildningsdag tisdagen den 12 oktober 2010
kl. 9.00-15.30 på Odinsborg i Gamla Uppsala
Närvarande:
Percy Westerlund, ordförande
Roland Edwardsson
Sven-Olov Larsson
Karin Wahlstedt
Gunnar Michaelson
Maj-Lis Lundin
Gerd Eriksson
Sten Lundgren
Inger Grandell
Ewon Enqvist
Anmält förhinder: Carin Unebrand, Mats Hallor, Gunilla Marklund, Eva Gosselman,
Gunnar Glimmerud och Birgitta Stein Åberg
Utbildningsdagen inleddes med kaffe/te och smörgås.
0. Inledning
UPS ordförande Percy Westerlund hälsade samtliga välkomna. Han riktade ett särskilt
välkommen till Ulf Sandell, upphandlingschef i Uppsala kommun.
Inger Grandell utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
1. Kommunens upphandlingssystem
Ulf Sandell (US), upphandlingschef i Uppsala kommun, informerade om regler för offentlig
upphandling inom kommunen och talade om de fem gemenskapsrättsliga principerna, beslut
om upphandling och administrativa föreskrifter. Det är inte bara stora företag som lämnar
anbud men alla kan kanske inte vara leverantörer till kommunen. Allt över 250 000 kronor går
till US, under den summan gäller direktupphandling från andra i kommunen. Vidare
informerade han om kvalitetsupphandling, totalekonomisk dito och lägsta prisdito, varav den
mellersta är den mest fördelaktiga. US talade vidare om företags seriositet och samarbete med
länets kommuner.
Arbetsmaterial är aldrig offentlig handling men alla beslut blir det.. Det innebär också att
inkomna anbud blir offentliga handlingar när ärendet är avslutat. Genom KOSMO-avtalet har
kommunen enligt US lärt sig att vara mera distinkt; ”Vi måste lita på vad företagen säger” är
utgångspunkten och sedan sker uppföljning med jämna mellanrum.
När det gäller träffpunkter, kan man inte ”hänga på” kommunala avtal enligt US.
En av upphandlarna kommer från försvaret, en annan från Telia, själv har US
samhällsvetarbakgrund och alla har sysslat med upphandling på något sätt.
Percy Westerlund tackade för mycket intressant information.
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2. Sven-Olov Larsson: budgetförslag 2011
Diskuterades budgetförslaget ingående och resultatet blev en budget på 195 000:- kronor att
föreläggas höstmötet.
3. Verksamhetsplan för 2011
Ordföranden föredrog förslaget till verksamhetsplan som ska fastställas av höstmötet.
4. Verksamheten i arbetsgrupperna
En omfattande diskussion fördes om
a) verksamheten i SÄV-gruppernas arbete hos de olika vårdföretagen som lovat att kalla resp.
SÄV-grupp fyra gånger per år;
b) de nya företag som fått uppdrag i kommunen: Victum, Diakonil samt (gamla) Andreas
And;
c) MuMs-projektet där Gunnar Michaelson deltar;
d) Menumat, det finska företag som vill komma in i kommunen för ett pilotprojekt med ett
annorlunda sätt att hjälpa pensionärer att laga mat hemma;
e) överdoseringen av läkemedel där Uppsala intar en av tätplatserna i landet; många
sjukhusplatser upptas av dem som är läkemedelsförgiftade.
5. Vad vill vi åstadkomma i UPS?
Diskuterades de olika fora där UPS är representerat och det inflytande som UPS har eller inte
får. I KPR har UPS inget reellt inflytande. UPS bör kräva att få flera remissfrågor i ärenden
som rör äldre. Vem skickar ut remisser? Skicka skrivelser till kommunstyrelsen!
Bouleverksamheten bör stödjas i Uppsala för att ge pensionärerna möjlighet till ännu en sorts
motion. Intresset för boule är mycket stort och flera föreningar har en livlig verksamhet under
sommarhalvåret men saknar denna spelmöjlighet under vinterhalvåret. Karin Wahlstedt
kontaktar Lena Lantz för att diskutera möjligheten till boulehall, UPS skickar skrivelse i
frågan. Ingenting av detta finns med i kommunens uppdragsplan.
När det gäller vården kan vi påverka genom ÄLN och SÄV-grupperna.
Trygghetsboende är ett annat område där UPS måste påverka.
Vi ber att få se broschyren Senior i Uppsala innan den trycks.
UPS hoppas att någon person i varje förening läser vad som finns på UPS hemsida och för
den informationen vidare.
6. Storgatan 11: Programgrupp – anställda – försäkringar
Diskuterades livligt vad som behöver göras för att komma i gång med verksamheten på
Storgatan 11. Sven-Olov Larsson ansvarar f..n. för de ekonomiska rutinerna. UPS begär in
offerter från ett par försäkringsbolag.
7. Trygghetsboenden
Frågan om trygghetsboenden kommer att belysas av Kejll Holm under höstmötet.
Pengar till förbättringar av äldre bostäder, ”Anpassning av bostäder för äldre”, delas ut av
Hjälpmedelsinstitutet och ska användas för det äldre bostadsbeståndet i Tunabackar,
Salabacke och Eriksberg. Kjell Holm vill ha med UPS i en referensgrupp för detta ändamål.
När det gäller vårdboenden finns en planering med ett nytt bygge varje år, ett trygghetsboende
där man bor kvar till livets slut. UPS ska mana på kommunen när der gäller just trygghetsboenden. Vi ska också via ÄLK ta reda på hur kommunens kösystem fungerar.
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8. Trafikfrågor
Konstaterades att trafikgruppen tyvärr förlorat ett stort inflytande i och med Rune Strömkvists
bortgång. Tre ledamöter i styrelsen besöker regelbundet gatu- och trafikkontoret för att få
information och framföra synpunkter. Senaste frågorna har rört de s.k. mjuka linjerna samt
färdtjänstavtalet som förlängdes med två år utan att UPS eller HSO informerats om detta.
9. Äldremässan
Studerades de två broschyrer som ska tryckas inför Äldremässan dels en om UPS och UPS
verksamhet, dels en om SÄV-gruppernas arbete. Sven-Olov Larsson visade de förslag som
utarbetats och som han gjort klara för tryckning.
10. Nils Anderssons arbetsgrupp för landsbygdsfrågor
Percy Westerlund tar upp frågan om en landsbygdsgrupp under höstmötet och hänvisar till
översiktsplanen som säger vad som ska finnas av affärer och vård. Landsbygdsgruppen gör en
inventering via pensionärsföreningarna om vad som behövs i resp. område. Viktigt att beakta
landsbygdsproblemen.
11. Stadsdirektörens möten att betrakta som AU-möten?
Beslutades att AU deltar och att mötena med stadsdirektören betraktas som ett AUsammanträde.
12. Ersättning till styrelseledamöterna
Sammanträdesersättning utgick från UPS början enligt ett kommunalt avtal vid UPS
sammanträden, men enligt flera styrelsebeslut har arvodena sjunkit i takt med att ekonomin
blivit sämre. För KPR-sammanträden fyra gånger per år utgår kommunal ersättning eftersom
KPR-ledamöter utses av kommunen.
13. Kommunens organisation
En omorganisation pågår i kommunen och frågan återkommer. Var sker samordningen mellan
de olika nämnderna? Förslaget ska ut i partigrupperna och sen tillbaka för att genomföras till
2012. Munins alla verksamheter ska, för att förvaltningarna bättre ska kunna samarbeta,
flyttas till den nya byggnad som byggs på andra sidan järnvägsstationen. Percy Westerlund
kommer att informera vidare.
14. Gemensam överförmyndarnämnd
Birgitta Stein Åberg informerade om en gemensam överförmyndarnämnd på föregående
styrelsesammanträde. Enköping vill inte ingå i den nya nämnden.
15. Övriga frågor
Percy Westerlund och Gunnar Michaelson deltar i möten med God livsmiljö.
Ewon Enqvist talade om anhörigvård och Anhörigcentrum.
16. Avslutning
Ordföranden tackade för det visade intresset och flera av ledamöterna uttryckte önskemål om
flera studiedagar med möjlighet att djupare diskutera aktuella frågor i UPS.
Sammanträdet/utbildningsdagen avslutades.
Vid protokollet
Justeras
Karin Wahlstedt, sekr.

Percy Westerlund, ordf.

Inger Grandell

