UPS styrelseprotokoll nr 7 2011-10-05
Protokoll fört vid sammanträde med UPS styrelse onsdagen
den 5 oktober 2011 kl. 9.00-13.10 på Storgatan 11
Närvarande:
Percy Westerlund, ordförande
Roland Edwardsson
Sven-Olov Larsson
Karin Wahlstedt
Ewon Enqvist (från kl. 10.15)
Gerd Eriksson
Gunnar Glimmerud
Eva Gosselman
Inger Grandell
Mats Hallor
Sten Lundgren
Maj-Lis Lundin
Gunnar Michaelson
Birgitta Stein Åberg
Carin Unebrand
Anmält förhinder: Gunilla Marklund
1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Percy Westerlund förklarade sammanträdet öppnat och poängterade att ”glad
och god ska mänskan vara”…
2. Upprop och anmälan om förhinder
Se ovan
3. Val av justeringsperson
Gunnar Michaelson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
4. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
5. Anmälan av protokoll
a) Anmälan av styrelseprotokoll 2011-08-31
b) Anmälan av AU-protokoll 2011-09-22
Protokollen lades till handlingarna.
6. Rapporter
a) 7/9 V&B workshop som enligt Roland E. inte gav något för UPS. Handlade om framtiden
år 2020.
b) Kulturnatten 10/9: Storgatan 11 blev välbesökt, varierande mellan 10 och 90 personer
beroende på programpunkt.
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c) v. Bahr 12/9: AU uppvaktade med blommor vid invigningen av boendet för missbrukare
(16 platser); Attendo är vårdgivare.
d) Äldremässan 14/9: Eva G. informerade om förutsättningarna på UKK.
e) God livsmiljö: Mötet handlade enligt Gunnar M. bl.a. om våld i nära relationer.
f) ÄLN 20/9: Kommunen ansöker om pengar för att införa värdighetsgarantier.
Brukarundersökning har gett bra resultat i Uppsala men enligt Roland E. ligger kommunen på
248:e plats av 290 kommuner när det gäller hemtjänst. Gunnar G. verifierade den svåraste
delen nämligen kontinuiteten för vårdtagaren: han har fått besök av sju (7) olika personer på
en dag!
g) Kenneth Holmstedt 21/9: Genomgång av kommunens ekonomi. Beräknat överskott på 140
miljoner men måste halveras. Informerade också om organisationen av räddningstjänsten.
h) Arbetsgruppsträff 22/9: Percy W. gav en utförlig information om de olika
arbetsgruppernas sammansättning och uppgifter.
Beslutades om en utvärderingsgrupp med Carin Unebrand som sammankallande. Birgitta
Fornstedts sammanställning om vad som kan förekomma vid besök vid de olika
vårdboendena ska vara grundläggande för denna.
i) UPS’ au 22/9: se ovan p. 5.
j) V&B Event 22-24/9: Ingen deltog från UPS men Eva G. kunde informera om att eventet
var för kommunens anställda och att det varit välbesökt.
k) KPR 23/9: Information gavs om hur man undviker brand och att kommunen har fem
mobila sprinkleranläggningar. Upphandlingsunderlag presenterades där inte enbart priset ska
vara avgörande.
l) Övrigt: -7. Ekonomisk rapport
Kassören informerade. UPS har i dag 62 anslutna föreningar. Väcktes tanken på en
tankesmedja för UPS dit kunniga marknadsförare ska knytas. 15 000:- föreslås avsättas för
detta. Ärendet hänskjuts till höstmötet.
På höstmötet ska också budget och verksamhetsplan antas.
UPS behöver också en informationsgrupp för att förbättra kommunikationen till föreningarna.
8. Höstmötet
Presidiet består av Lars Bäcklund ordförande och Karin Wahlstedt sekreterare.
Information om stadsteatern.
AU föreslår vilken information som ska lämnas om UPS’ verksamhet.
9. LÖK
Percy W. och Roland E. deltar den 6/10 på UKK, Percy W. som en av inledarna.
10. KPR
Roland E. redogjorde bl.a. för sina synpunkter på hur UPS-ledamöterna utses. Percy W. hade
något annorlunda uppfattning men båda är överens om att det viktiga är att vi får ett bra
resultat.
Percy W. vill också ha fler än fyra möten per år och framhåller att det är bättre om UPS får
möta politiker i stället för tjänstemän.
Roland E. lämnar en bearbetad skrivning till ÄLN.
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11. Utbildningsdag
Beslutades att boendegruppens ledamöter samt de i UPS’ styrelse som så vill reser till
Norrköping den 15 november för studiebesök på bomässa.
12. Storgatan 11 och
13. Färdtjänsten
kvarstår till nästa styrelsesammanträde.
14. Kommande möten
a) ÄLN 11/10
b) Äldremässan
c) AU sammanträder 19/10
d) Höstmötet 26/10
e) Styrelsesammanträde 9/11
15. Övrigt
Percy W. har besökt Eskilstuna och Samres för att studera hur färdtjänsten där är organiserad.
LPR informerar på Storgatan 11 den 14/10.
Makt och omsorg är ämnet i FOUs arrangemang i Linnésalen den 19/10. Roland E., Birgitta
S-Å och Karin W. deltar.
16. Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet.
Vid protokollet

Karin Wahlstedt
sekreterare

Justeras

Percy Westerlund
ordförande
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