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UPPSALA PENSIONÄRSFÖRENINGARS SAMARBETSRÅD
www.uppsalapensionarerna.se
Tel. 0733 777 032
Protokoll fört vid sammanträde med UPS styrelse onsdagen den 15 december 2010
kl. 9.00-12.00 på Storgatan 11
Närvarande:
Roland Edwardsson, v. ordförande och mötesordförande
Sven-Olov Larsson
Karin Wahlstedt
Ewon Enqvist
Gerd Eriksson
Gunnar Glimmerud
Eva Gosselman
Inger Grandell
Sten Lundgren
Maj-Lis Lundin
Gunilla Marklund
Gunnar Michaelson
Birgitta Stein Åberg
Carin Unebrand
Anmält förhinder: Mats Hallor och Percy Westerlund
1. Sammanträdet öppnas
V. ordföranden Roland Edwardsson förklarade sammanträdet öppnat.
2. Upprop och anmälan om förhinder
Se ovan
3. Val av justeringsperson
Gunnar Glimmerud valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
4. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
5. Anmälan av protokoll
a) Styrelseprotokoll 2010-11-10
b) AU-protokoll 2010-12-08
Båda protokollen lades till handlingarna.
6. Rapporter och meddelanden
a) Näringsverkstan – ingen hade kunnat delta.
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b) ÄLN 15/11: Diskuterades bl.a. ordalydelser i upphandlingspapper, t.ex. lägsta pris.
Hälsoperspektivet ska det satsas mera på under 2011. Endast en person i kö till
psykiatriboende. En tillgänglighetssamordnare ska anställas i kommunen.
c) SÄV-grupperna 24/11: Gerd E. rapporterade om uppskjutet möte till efter jul; Inger G. och
Gunilla M. informerade från sina grupper. Påmindes om att kort rapport ska skrivas efter varje
möte.
d) HUL: Roland E. informerade från sitt besök vid hjälpmedelcentralen i Librobäck.
Redogörelse finns på UPS hemsida.
e) Karin W. lämnade följande redogörelse från ett seminarium om tandvård för särskilt
behövande: Kerstin Rollman, utredare vid hälso- och sjukvårdsenheten/tandvårdsenheten i
Uppsala, talade om tandvårdsstöd för vissa äldre som ett led i sjukdomsbehandling för att
kunna äta och tala. Landstinget betalar för utbildning av anställda i kommunerna, en
utbildning som tar en timme i anspråk och man kan få utbildning när som helst. Samarbetet
mellan kommun och landsting är mycket viktigt för att detta ska fungera.
Mera finns att läsa i broschyren Bra att veta om tandvårdsstöd. Information fås också via
www.lul.se/tandvardsstod
f) Seminarium med landstinget: ingen rapport.
g) Storgatan 11: Lena Johansson heter den nya föreståndaren för träffpunkten. Sven-Olov L.
rapporterade: Medlemskap i arbetsgivaralliansen; försäkring hos länsförsäkringar;
träffpunkten har från UPS separat plusgiro och separat bokföring; styrgruppen består av
Percy Westerlund, Sven-Olov Larsson och Ewon Enqvist;
bredbandsfrågan ett bekymmer; vi vill gärna behålla nuvarande telefonnummer; kommunen
har tagit in anbud på hörhjälpmedel; köksfrågan utreds så småningom; kommunen har tagit
tillbaka den konst som hittills funnits; träffpunkten är stängd mellan 21/12 och 9/1.
7. Ekonomisk rapport
Kassören gav en ekonomisk rapport som än så länge visar ett överskott.
Roland E. omtalade att UPS fått 190 000:- kr från kommunen för 2011. Han påpekade vid
ÄLNs sammanträde att det i beviljningsdokumentet fattades en att-sats om uppföljning av
bidraget, något som skulle rättas till enligt Tommy Winberg. Hur följer kommunen
överhuvudtaget upp när ett företag har vunnit en upphandling?
Beslutades att fr.o.m. 1 november 2010 en ersättning på 138:- kronor per timme ska utgå till
styrgruppens för Storgatan 11 ledamöter.
8. Kommande program för AU
17/12 KPR (9.00-12-00)
2011: 12/1 AU
2/2 UPS styrelsesammanträde
9. Årsmötet 2011
Diskuterades lokal och föredragshållare samt utskick inför årsmötet.
10. Rabatterade pensionärsresor i kollektivtrafiken
Ewon E. undrade vad som hänt med en skrivelse till UPS från SPRF rörande längre
övergångstider mellan två bussresor. Roland E. informerade om en motion från Lars O
Eriksson angående fria/billigare bussresor för pensionärer. Han tar reda på hur långt motionen
har avancerat. Tyvärr kände ingen till skrivelsen från SPRF.
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11. Övriga frågor
Sven-Olov L. påpekade att UPS behöver en huvudredaktör för sin hemsida. Beslutades att AU
behandlar frågan vid sitt nästa sammanträde.
Inger G. undrade hur ny personal klarar av arbetssituationen när ett nytt boende öppnas.
Gunnar G. påtalade de klagomål som inrapporterats till honom om de mjuka linjerna och
svårigheterna att komma ombord med en ”dramaten” när inte bryggan fälls ut. Det senare
beror antingen på att chauffören inte vill göra det eller att det inte är möjligt när vädret är
kallt. Detsamma hade också Sven-Olov L. upplevt vid en provtur med 41:an.
Ewon E. berättade att hon varit på kommunens öppna sammanträde och att hon
sammanfattningsvis var nöjd med det besöket.
UPS avtackar Tommy Winberg med ett ex. av Thoursies bok Sånger …
UPS avtackar med ett presentkort på UKK på 2 000:- kronor också Britt-Marie Stavström när
hon slutar vid träffpunkten Storgatan 11 den 20 december.
12. Avslutning
Roland Edwardsson avslutade sammanträdet med att till varje ledamot utdela en julklapp
(förberedd av ordinarie ordföranden) i form av Ragnar Thoursies bok Sånger från äldrevården
samt Agenda för Sverige.
Vid protokollet
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