
 
UPS styrelseprotokoll nr 4. 2011-04-13 

 
Protokoll fört vid sammanträde med UPS styrelse onsdagen 
den 13 april 2011 kl. 9.00-12.30 på Storgatan 11 
 
Närvarande:  
Percy Westerlund, ordförande 
Roland Edwardsson 
Sven-Olov Larsson 
Karin Wahlstedt 
Ewon Enqvist 
Gerd Eriksson 
Gunnar Glimmerud 
Eva Gosselman 
Mats Hallor 
Inger Grandell 
Sten Lundgren  
Maj-Lis Lundin 
Gunilla Marklund 
Gunnar Michaelson (från 9.20) 
Carin Unebrand 
 
Anmält förhinder: Birgitta Stein Åberg 
 
1. Sammanträdet öppnas 
Ordföranden Percy Westerlund förklarade sammanträdet öppnat och lärde oss att ”den som 
går och väntar på svårigheter kan få lida dem två gånger”. 
 
2. Upprop och anmälan om förhinder 
Se ovan 
 
3. Val av justeringsperson 
Gunnar Glimmerud valdes att jämte ordföranden justeras dagens protokoll. 
 
4. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 
5. Anmälan av protokoll 
a) Anmälan av styrelseprotokoll 2011-03-02 samt 2011-03-23 
b) Anmälan av AU-protokoll 2011-03-29 
Beslutades att nödvändiga taxiresor för att kunna närvara vid styrelsesammanträden betalas av 
UPS. 
c) Anmälan av årsmötesprotokollet 2011-03-23 
Protokollen lades till handlingarna. 
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    Protokoll nr 4. 2011-4-13 
6. Rapporter och meddelanden 
a) KPR 4/3: Mest information till deltagarna. 
b) Uppdragsplan 16/3: Kjell Holm informerade. 
c) God livsmiljö 16/3: UPS hade ingen representant närvarande.   
d) ÄLN 21/3: UPS har uttryckt sin uppskattning av att Ebba Busch leder ÄLNs 
presidieträffar. 
e) Kampanj ang. anhörigvårdare 23/3: Anna Quennerstedt är chef för denna kampanj som 
pågår under ett år. Avgiftsfri avlösning från kommunen genom biståndsbedömarna som 
beslutar. Viktigt att detta sprids till så många som möjligt. Annan Quennerstedt vill ordna en 
aktivitet i ärendet på Storgatan 11. 
f) Hyr en pensionär 29/3: Per-Olof Wallin på fastighetskontoret vet mera. Företaget som finns 
över hela Sverige vill komma i kontakt med pensionärer. 
g) Studien om muskelsvaghet (från årsmötet): Ett par personer hade anmält sitt intresse att 
delta i undersökningen. De som leder studien kommer gärna till föreningarna och informerar. 
Beslutades att en länk till denna undersökning läggs på UPS’ hemsida. 
h) 60+mässan 31/3-1/4: UPS deltog inte denna gång men kan kanske göra det vid ett senare 
tillfälle. Broschyrer från UPS delades ändock ut vid mässan. 
i) Postendiskussionen 4/4: Tyvärr gav annonseringen i UNT inte önskat resultat vad 
deltagarantalet beträffar. De nio närvarande hade dock en givande diskussion med chefen för 
Mellansverige och Norrland. Frågan om nedläggningen av kontoret på Brantingstorg förs 
vidare till trafikkontoret och de mjuka linjerna. 
j) Mötestolkning på skärm 4/5: Det handlar om vuxendövtolkning som kan beställas från 
landstinget och är gratis, även för privat middag t.ex. 
k) Stomlinjer: Stomlinjer ska inrättas i större skala med början i december i år med färre 
hållplatser och med ca 800 m mellan dessa. Någon ringlinje finns inte i översiktsplanen. 
Percy W. hade varit på trafiksäkerhetsrådets årsmöte och fått en genomgång av 
trafiksituationen på området runt Akademiska sjukhuset. 
 
7. Ekonomisk rapport 
Kassören redogjorde för UPS ekonomi som är fortsatt under kontroll. Diskuterades ytterligare 
en utbildningsdag för styrelsen samt ev. båtresa för en sådan. 
 
8. Skrivelse från SPF Vaksala 
Ordföranden har besvarat en skrivelse från SPF Vaksala angående a) Höjningen av 
högkostnadsskyddet; b) Indragningen av postombud; c) Kollektivtrafiken runt Ackis. 
 
9. Storgatan 11/Pensionärernas hus 
Tre gånger per år får UPS pengar från kommunen, ca 500 000.-  kronor hittills. Utrymme 
finns för att anställa ytterligare en person. UPS kan också anställa någon på timbasis för att 
hjälpa till med datorundervisning. 
Beslutades att UPS köper ett nytt piano. 
Beslutades också att vi ska köpa en s.k. hjärtstartare.  
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          Protokoll nr 4. 2011-04-13 
Ewon E. har hittills varit ensam i programgruppen och mycket bara rullar på. Hon hade 
många förslag på ämnen som kan vara av intresse för kommande diskussioner i träffpunktens  
regi. Ytterligare förslag på verksamheter föreslogs. Ett par personer ska tillfrågas om de vill 
ingå i programgruppen. Diskuterades programmet för det öppna hus som ska hållas. 
   xxx 
Inbjudna Magnus Johannesson (MJ), avdelningschef vid kontoret för hälsa, vård och omsorg, 
samt Kjell Holm (KH), planeringschef i kommunen, hälsades välkomna till sammanträdet. 
KH  påpekade att VFN tidigare inte haft någon boendeplan utan bara en s.k. strukturplan. 
Under åren 2011-2015 ska 120 lägenheter för funktionshindrade ordnas. 100 personer 60 år 
och äldre bor i LSS-boenden i kommunen. För tio år sedan levde inte dessa människor så 
länge som de gör i dag. Vi lärde oss också om kvalitetsskillnader mellan LSS och SoL, goda 
levnadsvillkor gäller. 
Magnus Johannesson bad oss fundera över LÖK, den lokala överenskommelsen med 
kommunen. 
Ordföranden tackade de båda för informationen och avslutade sammanträdet som återupptas 
den 27 april kl. 9.00. 
 
 
Fortsättning på protokollet från den 13 april 2011.  
Sammanträdet ägde rum på Storgatan 11 den 27 april mellan kl. 9.00 och kl. 12.00 
 
Närvarande Alla utom Gunilla Marklund och Birgitta Stein Åberg (förhinder) 
 
Percy Westerlund hälsade, på sedvanligt sätt, med kloka ord ledamöterna välkomna till 
fortsättningen på det avbrutna sammanträdet den 13 april. 
Ordföranden hade framfört önskemålen om flera handikapp-platser på Storgatan. 
Gerd Eriksson rapporterade från besök vid vårdboendet i Stenhagen och föreståndaren för 
träffpunkt Storgatan 11 visade statistik över antalet besökande och uthyrningsfrekvensen. 
 
10. Arbetsgrupper 
a) Vi avvaktar ordförandedagen den 11 maj för att få reda på intresset att bilda en 
landsbygdsgrupp. 
b) IVE (11/5 kl. 13.15): diskuterades frågor där UPS kan få gehör för sina synpunkter: 
utbyggt trygghetsboende, färdtjänst, folkhälsa, mattjänst för äldre, sjukresor, avgiften för 
resor, borde vara lika taxor för de resande, t.ex. en grundavgift upp till en mil, för längre resor 
tillägg, trafiken vid Ackis, Vidare vill vi ha gröna områden kvar och inte alltför mycket 
förtätning. De små gatorna får inte glömmas bort vid diskussion om stomlinjer. Inte heller 
landsbygden får glömmas bort i sammanhanget. 
c) Uppdragsplan för ÄLN: Kjell Holm skriver här för både ÄLN och VFN. 
d) Ackis-trafiken: Sampo Hinnemo och Torkel Kjösnes informerar den 6 maj på Storgatan 11 
vad kommunen har för planer. Tillgängligheten till sjukhuset är huvudfrågan. 
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e) Boendegruppen: Den nya boendegruppen består av ledamöterna i gamla remissgruppen 
samt Inger Grandell, Gerd Eriksson, Sven-Olov Larsson och Karin Wahlstedt. 
f) Äldremässan äger rum fredagen den 14 oktober. Ewon Enqvist, Mats Hallor ingår i den 
grupp som sköter frågan. Vill Birgitta Stein Åberg kvarstå som sammankallande? 
g) LÖK, lokal överenskommelse med kommunen, d.v.s. de frivilliga grupperna. Debatten 
handlar om framtidens välfärd och hur kommun och frivilligorganisationer kan hjälpa 
varandra. Uppsala en föregångare på området. Föreningsrådet begär pengar för en 
halvtidstjänst för att ta reda på vad organisationerna tycker. Volontärer och CIA finns i 
kommunen. Vi avvaktar med namnförslag till nästa styrelsesammanträde. 
 
11. Kommande möten 
a-d redan avklarade vid sammanträdet den 27/4. 
a) 15/4 Avtackning av Marianne Larsson, trafiksäkerhetsrådet. Ordföranden uppvaktade med 
blommor. 
b) 16/4 Öppet Hus Storgatan 11: Ewon E. informerade om stort intresse för UPS arrangemang 
med stor blåsorkester och vacker musik under dagen.  
Ett 80-tal personer lät sig väl smaka av kaffe med dopp. 
c)  19/4 ÄLN pres  (AU) 
d)  19/4 kl 10-12 Vård & Bildning: Roland E. och Percy W. deltog; Att stärka äldres roll i 
samhället är temat för en upplysningskampanj i skolorna fr.o.m. åk 3 och uppåt. 
e)  5/5  kl 10  God Livsmiljö  (Percy ) 
f)  6/5 Trafiken vid Ackis, Storgatan 11 
g) 9/5  kl 9-11  Uppdragsplan för ÄLN  (AU) 
h) 10/5 18.30  Trafiksäkerhetsrådets vårmöte (Percy) 
i) 11/5  9-11.30  Träff med föreningsordförande, Storgatan 11 (styrelsen): Vad ska UPS syssla 
med? 
j) 11/5 kl 13.15 Kenneth Holmstedt IVE (AU) 
k) 17/5   ÄLN  kl 14 (AU) 
l)  19/5 kl 9  UPS  AU         
m)  23/5 el 30/5 Ref anhörigvårdare (Percy) 
n)  1/6   kl 9 UPS styrelsemöte 
o) 7/6 Förtroenderåd på Storgatan 11 
 
12. Övriga frågor 
Inga övriga frågor förelåg. 
 
13. Avslutning 
Sammanträdet avslutades. 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
Karin Wahlstedt Percy Westerlund  Gunnar Glimmerud 
sekreterare  ordförande 
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