UPS styrelseprotokoll nr 8. 2011-11-09
Protokoll fört vid sammanträde med UPS styrelse onsdagen
den 9 november 2011 kl. 9.00-12.15 på Storgatan 11
Närvarande:
Percy Westerlund, ordförande
Roland Edwardsson
Sven-Olov Larsson
Karin Wahlstedt
Ewon Enqvist (från kl. 10.15)
Gunnar Glimmerud
Eva Gosselman
Inger Grandell
Mats Hallor
Sten Lundgren
Gunilla Marklund
Gunnar Michaelson
Carin Unebrand
Anmält förhinder: Gerd Eriksson, Maj-Lis Lundin och Birgitta Stein Åberg
1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Percy Westerlund förklarade sammanträdet öppnat och citerade Nalle Puh:
Om man tänker en stund, kan det hända att man kommer fram till ett mycket viktigt beslut.
2. Upprop och anmälan om förhinder
Se ovan.
3. Val av justeringsperson
Carin Unebrand valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
4. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
5. Anmälan av protokoll
a) Anmälan av styrelseprotokoll 2011-10-05
b) Anmälan av AU-protokoll 2011-10-19
Protokollen lades till handlingarna.
6. Ekonomisk rapport
En ekonomisk rapport för UPS lämnades vid höstmötet den 26 oktober.
Kassören redovisade resultat- och balansrapporter för Storgatan 11 och konstaterade att runt
en miljon kronor återstår av beviljade medel från kommunen. En del inventarier har köpts för
ca 40 000:- kronor. Inventarielista ska upprättas. 250 000:- kronor finns insatta på bankkonto.
Diskuterades behovet av timanställd personal efter nyår.
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7. Storgatan 11
Ewon E. informerade från möte med förtroenderådet varvid synpunkter framförts beträffande
följande:
1) belysningen i stora salarna (skenor i taket för lampor – elektriker har undersökt))
2) smådukar på borden
3) för få cykelställ (redan åtgärdat: två nya på gräsmattan framför huset)
4) glipa i gardinerna på övre våningen
5) önskan om förvaringsskåp och hatthylla (beställda)
Senaste musikkaféet besöktes av 70 personer i salen och 30-40 lyssnande utanför. Högtalare
ska anskaffas för att göra musiken mera njutbar. Till succén bidrog att alla besökare bjöds på
kaffe.
Beslutades att Storgatan 11 ska använda fair trade-kaffe.
Beslutades också att inköpa förkläden för att användas i köket.
Kopieringsmöjligheten har blivit mycket uppskattad. De föreningar som drar många kopior
får en användarkod. För mindre antal sköter värdinnan kopieringen.
Percy W. framförde ett stort tack till Ewon och dem som gjorde senaste musikkaféet till en
sådan succé.
8. Färdtjänsten
Handläggare på gatu- och trafikkontoret beträffande färdtjänsten är Gudrun Appelberg och
Tom Karlsson.
Enligt Percy W. har inför färdtjänstupphandlingen tre alternativ studerats:
LOV
Lagen om valfrihet, där leverantörer kan kvalificera sig och efter godkännande få möjlighet
att genomföra uppdrag. Den enskilde tar beslut om utförare.
Denna lag om valfrihet är inte tillämplig har det visat sig i flera rättspraxisfall. Det är detta
system som Uppsala använder i dag.
LOU
Lagen om offentlig upphandling. Där lämnas anbud på hela eller delar av kommunen.
Kommunen skriver avtal med en eller flera utförare av tjänsterna. Kommunen fattar beslut om
utförare och skriver avtalen. Här behövs en beställarcentral.
Vid en beställning skall den bäst rankade utföraren alltid väljas först av beställarcentralen.
Tjänstekoncession.
Innebär ett undantag från LOU. Leverantör ansöker om koncession och får efter godkännande
utföra uppdrag. Den enskilde kan själv välja företag.
Detta sätt har hittills aldrig prövats fullt ut inom färdtjänstområdet. Stockholm har gjort ett
försök på en del av verksamheten men EG-direktiv kom och beslutet måste ändras stor risk för
överklagning säger gatukontoret.
Nämnden har tagit beslut om tjänstekoncession. Vår trafikgrupp får träffa Gudrun
Appelberg för att få mer kännedom tisdagen den 22 november kl. 13. Den 17 november
träffar nämnden åkarna för att höra deras åsikt om beslutet med tjänstekoncession. Vi är
överkörda.
Färdtjänsttaxan ska bestämmas av fullmäktige och det är kilometerpris som gäller.
Beslutades att UPS även i fortsättningen ska hävda beställarcentral.
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9. Utbildningsdag
Onsdagen den 15 november åker boendegruppen samt ledamöter ut styrelsen till Norrköping
för besök på bl.a. boendemässa.
10. LÖK: arbetsgrupp
En arbetsgrupp är tillsatt i kommunen.
Från UPS ingår Percy Westerlund.
11. SÄV
Gunnar G. meddelade att Sävjahus får ta över även undervåningen i byggnaden vilket betyder
att flera kan flytta dit.
Inger G. undrade om personalen följer med vid byte av utförare. Personalen ska kunna övertas
vid byte av utförare men så sker inte alltid i verkligheten.
Personalomsättningen bör vara en fråga att ställa för SÄV-grupperna.
Hur ser ni i grupperna på personalens möjligheter att larma om felaktigheter?
Möjligheten finns ”men helst ska det hållas inom firman”.
Personalen ska enligt ska-kraven vara utbildad/utbildas men ett problem är rekryteringen.
Percy W. svarade på en fråga om Carema finns i Uppsala att Lillsjöhögen, Granbommen och
Skogsgården sköts av just dem. Maj-Lis Lundin ska vara sammankallande för en nybildad
SÄV-grupp för dessa tre boenden.
Carema har också tre vårdcentralen i Uppsala.
12. KPR
UPS anser att KPR fungerar som det gjort hittills, alltså från UPS’ synpunkt inte särskilt bra.
Hur UPS skulle vilja att KPR fungerar har framförts vid flera tillfällen.
13. Rapporter och meddelanden sedan senaste styrelsesammanträdet
a) LÖK 6/10: inget nytt att meddela.
b) ÄLN 11/10: Kvalitetsupphandlingar med de många ska-kraven diskuterades.
c) Äldremässan 14/10: Mässan med Jacke Sjödin som moderator ansågs ha varit mycket
lyckad. Birgitta Stein Åberg har meddelat att hon inte vill kvarstå som mässansvarig nästa år.
d) UPS arbetsutskott 19/10: Protokollet redovisat.
e) FOU 17/10: Tre ledamöter ur arbetsutskottet deltog i seminariet om maktrelationer i
vården.
f) Höstmötet 26/10: Avlöpte mycket smidigt. Synpunkter från Nils Andersson om busstrafik
via Lena kyrka tas till gatu- och trafikkontoret.
g) SIU 27/10: Via god livsmiljö inbjuds UPS till SIUs sammankomster. Ingen kunde delta.
h) Boendegruppen 1/11: Reser till utställningen BoVital i Norrköping för att få idéer om
äldreboende. Hela gruppen välkomnas till mötet med Kjell Holm den 17/11.
i) Övrigt: ”Okloka listan”, en förenklad Fass, bifogas utskicket av protokollet från höstmötet.
Inger G. återkom till frågan om att lokalbussarna inte stannar där de ska, särskilt vid
hållplatserna på Stationsgatan. Frågan går till gatu- och trafikkontoret. Även anhopningen av
bussar som gör luften svår att andas förs vidare. Sven-Olov L .inbjöds tidigare under året att
diskutera frågan om snabbare framfart för bussarna på Luthagsleden och undrade nu om läget
förändrats.
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14. Kommande möten
a) Kenneth Holmstedt 17/11
b) V inbjuder till diskussion om äldrevården 17/11
c) UPS au 23/11
d) ÄLN 6/12
e) UPS styrelse 7/12
f) KPR 9/12
15. Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet.
Vid protokollet

Karin Wahlstedt
sekreterare
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Justeras

Percy Westerlund
ordförande

Carin Unebrand
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