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Tel. 0733 777 032 
 
Protokoll fört vid sammanträde med UPS styrelse  
onsdagen den 1 juni 2011 kl. 9.00-12.00, Storgatan 11 
 
Närvarande:  
Percy Westerlund ordförande 
Roland Edwardsson 
Sven-Olov Larsson 
Ewon Enqvist 
Gerd Eriksson 
Gunnar Glimmerud 
Eva Gosselman 
Inger Grandell 
Mats Hallor 
Sten Lundgren  
Maj-Lis Lundin 
Gunnar Michaelson 
Birgitta Stein Åberg 
Carin Unebrand 
 
Anmält förhinder: Karin Wahlstedt och Gunilla Marklund  
 
 
1. Sammanträdet öppnas 
Ordföranden Percy Westerlund förklarade sammanträdet öppnat. 
 
2. Upprop och anmälan om förhinder 
Se ovan 
 
3. Val av justeringsperson 
Sten Lundgren valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
4. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 
5. Anmälan av protokoll 
    a) Anmälan av styrelseprotokoll 2011-04-13 o 27 
    b) Anmälan av AU-protokoll 2011-05-19 
Båda protokollen lades till handlingarna. 
 
6. Rapporter och meddelanden 
    a) Mjuka linjen 2/5  - UPS påtalade bl. a tillgängligheten till bussen. Arbete pågår att 

eliminera nivåskillnaden inne i bussen genom att lägga in ett extra, lutande golv för att på 
så sätt slippa de besvär som en högre nivå längre bak i bussen som finns nu. 
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    b) Trafiken till Akademiska 6/5 – Sampo Hinnemo tar med sig frågan. UPS påpekade att 
det inte enbart gäller patientbesök utan även besökare till patienter, som har behov av att 
kunna nå UAS med hjälp av kollektivtrafik. 

 
    c) Trafiksäkerhetsråd 5/5 samt vårmöte 10/5 – Dubbdäcksförbudet gav bättre mätvärden 

vad beträffar luftkvalitén längs Kungsgatan. Trots minskad trafik där noterades ingen 
ökning på alternativa stråk. Efter att dubbdäcken tagits av bilarna och det därmed ges 
möjlighet att köra Kungsgatan igen har de tidigare högre luftföroreningsvärdena 
återkommit. 

 
    d) Mat för äldre Storgatan 11 10/5 – UPS betonade att inte enbart maten utan även allt 

omkring har stor betydelse för tillfredsställelsen kring och av en måltid. Att handla lokalt 
och ekologiskt möter vissa juridiska problem vid upphandlingar 

 
    e) Ordförandeträff 11/5 – Ett 30-tal deltagare. Bl. a tog bidragsfrågor till 

pensionärsföreningar upp 
 
    f) Kenneth Holmstedt 11/5 – UPS-representanterna presenterades IVE:n och hade ett dygn 

på sig att komma med egna yttranden. Detta genomfördes och UPS synpunkter finns nu 
med i årets IVE. 

 
    g) ÄLN 17/5 – Konstaterades att den tillmätta tiden, en timme är i kortaste laget. ÄN:s alla 

upphandlingar kommer att handhas av ett förstärkt AU.  UPS har inga möjligheter till 
påverkan. UPS önskar ta del av de utvärderingar som gjorts.  Nya upphandlingar vad 
gäller boenden kommer att spridas ut mer i tiden för att slippa ojämnheter i 
arbetsbelastningen.  Inför kommande upphandlingar är ett nytt förfrågningsunderlag på 
gång. Det ska inte vara så detaljerat, kvalitetsaspekterna ska ges mer tyngd och inte 
enbart prisaspekterna. 

 
    h) Trafikgruppen 18/5 och 30/5  -  Ny upphandling av färdtjänsten ska ske. Nuvarande 

avtal går under oktober 2012. UPS har föreslagit en beställarcentral för att underlätta vid 
beställning av färdtjänst men HSO vill att nuvarande system fortsätter. 

 
    i)  LÖKen 19/5 – Johan Göthberg inbjöds till mötet för att presentera LÖK. 
 Det är tänkt att en tidsbegränsad 50% projektledarfunktion ska tillsättas för att under den 

tiden sammanställa en ny LÖK. LÖK förstås samarbetet mellan ideella organisationer 
och kommunen där de förras insats ska lyftas fram.  

 Den tidsbegränsade tjänsten ska beslutas av och därefter ligga under och betalas av 
Äldrenämnden varför det var angeläget på mötet den 19 maj att UPS representanter inte 
satte sig mot förslaget. 

 Beslut: Styrelsen är tveksam till en anställning men ej till en överenskommelse med 
resultat lika med LÖK. 

 
    j) Ref grupp anhörigvårdare – Arbetar vidare. Vårens kampanj var framgångsrik. Efteråt 

har den återgått till tidigare nivå. 
 Anhöriga har rätt till 24 timmars avlastning per månad utan att det behovsprövas. Detta är 

möjligt om den anhörige vänder sig direkt till Anhörigcentrum. 
 k) Birgitta Stein Åberg redogjorde för ett intressant om medicin för äldre.  

Betonades apotekens/apotekarens roll för att anpassa medicinintaget till de individuella 
behoven. 
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l) SÄV-grupperna har träffats enligt plan. 
 

 m) På Sven-Olov Larssons förslag beslutar styrelsen att bilda en boendegrupp med 
uppgifter enligt upprättat förslag från remissgruppen. Det är tänkt att gruppen ska studera 
äldres boende och sedankomma med förslag till åtgärder inom kommunen. SOL blir 
sammankallande för boendegruppen. 

 SOL föreslår att gruppen tilldelas ett eget anslag på 20 000 kr för att genomföra förväntade 
insatser. 

 Beslut: Styrelsen bifaller SOL:s förslag. 
 
 n) Pensionärspolitiska samtal. En grupp under SPF har inbjudit till dessa. Samtalen 

kommer att föras i UPS regi varvid alla +65 inbjudes att delta. De tidigare stöttepelarna 
fortsätter sitt arbete. Kontaktperson är Bengt Eriksson SPF  

 
o) UPS inbjöds att delta som intervjuare i en enkätunderökning gällande cyklisters inställning 
 till hjälm. Gunnar Michaelson och Inger Grandell rapporterade att de haft trevliga 
 upplevelser som intervjuare. 
 
7. Ekonomisk rapport 
Kassören gav en ekonomisk rapport som visar ett överskott.  
 
8. Kommande program för AU 
    a) Förtroenderåd Storgatan 11  7/6 
     ÄLN 14/6 
     KPR  17/6 
 KPR 23/9 
 KPR 9/12 
 
9. Övriga frågor 
 a) Nytt golv inlagt i de två större salarna. Hörselslingor undertill medför att hjälpmedel kan 
 användas med större framgång. 
 
 b) Äldremässan den 14 oktober med Jacke Sjödin och stjärnkocken Leif Mannerstedt som 
 dragplåster. Sammanhållande från UPS är Birgitta Stein Åberg 
 
c) Gunnar Glimmerud framförde att han fått rapport från de boende i Sävjahus om att de 
 kände av språksvårigheter mellan sig och personalen.  
 Beslut: Berörd SÄV-grupp tar upp frågan 
 
10. Kommande mötesdatum 
 HÖSTMÖTE: fredag 26 oktober, mötesstart kl 09. Kaffe en halvtimme innan. Ordf. ordnar 
lämplig lokal för detta evenemang. 
 
STYRELSEMÖTEN: Onsdagar. Storgatan 11, kl 09 – 12 
31 aug., 5 okt., 9 nov. och 7 dec. 
 
 
……………………………   ………………………….  …………………………. 
 Mats Hallor Percy Westerlund Sten Lundgren 
 Sekreterare ordförande Protokolljusterare 


