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Pensionärspolitiska samtalsgruppen UPS 
Verksamhet 2005-2013 
(I texten nedan nämns gruppen som ”PP-gruppen”) 
 
 
En huvuduppgift för pensionärsförbunden är att driva pensionärspolitiska förslag till kom-
muner och landsting, regering och riksdag.  Frågor av detta slag förefaller dock inte alltid 
locka intresset i föreningarnas inre verksamhet, i terminsprogrammen eller i vecko/månads-
mötena. Men nog finns det väl i varje enskild förening tillräckligt många medlemmar med 
sådana intressen för att skapa en för Uppsalaföreningarna gemensam pensionärsgrupp eller 
studiecirkel att diskutera frågor av detta slag! Det var så man tänkte när dåvarande ordföran-
den i SPF Luthagen, Harald Bohlin, i maj 2005 förde fram förslag om pensionärspolitiska 
studie- eller diskussionscirklar till SPF Samråd Uppsala-Knivsta, då närmast med tanke på 
valet 2006. Förslaget, som drevs av Karin Wahlstedt, väckte gehör i Samrådets styrelse och 
diskuterades vid styrelsemötena under 2005 innan beslut togs vad avser administration, 
ekonomi, ledare  och program. Gruppen skulle inte konkurrera med föreningarnas egna 
arrangemang, men sträva efter att i första hand ta upp frågor av lokalt kommunal- eller 
landstingspolitiskt intresse. Samrådets dåvarande ordförande Bror R. Eriksson, SPF Björken, 
engagerades som ordförande för gruppen.  
 
I SPF Samråds verksamhetsberättelse för 2005 nämns att en ”pensionärspolitisk cirkel 
startats, gemensam för Samrådets område”, samt att man där tog upp frågor  rörande bl.a. 
äldreomsorg, avgifter, pensioner, äldreboende. Samtalscirkeln/gruppen rapporteras i verksam-
hetsberättelsen för 2006 som ”framgångsrik och betydelsefull” och kommenteras på samma 
sätt även i fortsättningen. Av verksamhetsberättelserna  för 2008 och 2009 framgår att 
Samtalsgruppen för äldrefrågor stötts ekonomiskt  av Samrådet.  Hösten 2010 och våren 2011 
tog SPF Luthagen kortvarigt över detta ansvar, samtidigt som man ansåg att det bör ligga på 
ett övergripande organ, SPF Samråd eller UPS.  Från UPS  framhölls att  gruppens idé och 
program passade väl in i dess egen, från nyåret 2010/11 startade verksamhet på Träffpunkt 
Storgatan 11, och från hösten 2011 sorterar ”PP-gruppen” under UPS. 
 
Vid en av SPF-distriktet i Uppsala län anordnad utbildningsdag/kurs i pensionärspolitiska 
frågor, 23 november 2006, var en av programpunkterna Bror R. Erikssons redogörelse om 
”Samtal kring pensionärspolitiska frågor” - kursen riktade sig till KPR- och LPR-ledamöter 
samt till SPF-föreningarna i distriktet. Eriksson uppehöll sig vid Samtalscirkeln som ett initia-
tiv från SPF Luthagen och hur man dittills arbetat mycket informellt och ”spontant” men nu 
avsåg att träffa tjänstemän och politiker i kommunen. I inbjudan till kursen framhölls vikten 
av ”att vi håller oss uppdaterade med aktuella frågor inom pensionärspolitiken”, och Gunnar 
Degerman från SPF:s förbundskansli såg ”Brors Samtalscirkel” som exempel på en viktig 
plattform för information vid sidan av KPR och LPR. Vi har också genom åren kunnat glädja 
oss åt en påfallande positiv inställning till att medverka hos de politiker, tjänstemän och 
övriga i ansvarig ställning som tillfrågats.  Gruppen fyller, enligt vår uppfattning och ofta 
omvittnat av deltagarna, en viktig uppgift. 
 
”PP-gruppen”  har fungerat under något olika benämningar, men tanken har hela tiden varit 
att samlas under informella former för presentation och diskussioner av äldrefrågor av främst 
lokal karaktär. De första tre åren kallades gruppen Pensionärspolitisk samtalscirkel, och de 
senaste åren har vi funnit Pensionärspolitiska samtal(sgruppen) vara en mera adekvat benäm- 
ning. För att markera ”öppenheten” i gruppen kommer förmodligen ordet ”samtal” att ändras 
till ”diskussion”.  Mötena inleds som regel med ett föredrag varpå följer diskussion kring det 
aktuella ämnet. 
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Som nämndes ovan utsåg SPF Samråd Bror R. Eriksson SPF Björken som ledare/ordförande 
för PP-gruppen, från  starten 2005 t.o.m. 2008. Under våren 2009 fungerade Lennart Sand-
berg SPF Vaksala som ordförande, och fr.o.m. hösten 2009 har Bengt Eriksson SPF Sunnersta 
haft detta ansvar. Harald Bohlin SPF Luthagen var åren 2005-2011 gruppens sekreterare och 
administratör. 
 
Första mötet med PP-gruppen hölls i december 2005 och har sedan fortsatt med 7-9 möten per 
år, för att efter första halvåret 2013 landa på totalt 66 möten. Antalet deltagare i mötena har 
varierat men i allmänhet rört sig om 15-30 personer. Första åren samlade mötena deltagare i 
huvudsak från SPF-föreningarna, och de som så önskade fick då personlig information, via 
e-post eller brev, inför nästkommande möte. Sedan PP-gruppen blivit en del av UPS’ verk- 
samhet har deltagarantalet breddats även till andra pensionärsförbund och övriga intresserade.  
Mötena hölls de första åren i pensionärslokalen Hjorten, Dragarbrunnsgatan, men sedan 
hösten 2010 i ”Pensionärernas hus” Träffpunkt Storgatan 11. Annonsering sker i UNT inför 
varje möte, dels under rubriken Pensionärsnytt, dels i UNT-Guiden. 
 
PP-gruppen drar mycket små kostnader, även om de ökat något med annonseringen i UNT  
fr.o.m. våren 2010. Genom att mötena annonseras som öppna för ”alla intresserade 65+” 
belastas gruppens möten på  Storgatan 11 inte längre av hyreskostnad. 
 
Mötesprogrammen, vilka framgår av bifogad förteckning, har tagits fram dels efter diskussion 
inom en mindre arbetsgrupp, dels på förslag från deltagare i samtalen. Vi har sett det som 
angeläget att framhålla, att PP-gruppen inte skall vara politisk påtryckargrupp - till detta har  
vi KPR och LPR. Det är däremot naturligtvis upp till var och en att använda den information 
man får till att agera i andra lämpliga fora. Vårdfrågor, färdtjänst, boende är återkommande 
rubriker. Diskussionerna blir ofta mycket livliga och engagerade. Inför valet 2010 fick vår-
programmet formen av ett block om fyra på varandra följande möten med lokalpolitikerna i 
allians- respektive oppositionspartierna i landstinget och Uppsala kommun. Politikerna deltog 
man- och kvinnogrant med uttalat intresse och engagemang medan intresset från pensionärs-
kollektivet dessvärre föreföll något svalt. Intresset har däremot varit på topp vid de bussresor 
till kommunens olika äldreboenden som utgjort avslutning på PP-gruppens vårprogram 2012 
och 2013 och som letts av UPS’ ordf., Percy Westerlund, biträdd av sakkunnig representant 
från kommunen. 
 
 
 
Uppsala, maj 2013 
Bengt Eriksson     
Ledare/Ordf.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bifogat:  Pensionärspolitiska samtalsgruppen SPF och UPS,  Möten etc 2005-2013.  
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Pensionärspolitiska samtalsgruppen SPF och UPS 
Möten, ämnen, inledare, 2005-2013  
 
2005 
7 dec       Orientering om SPF:s pensionärspolitiska organ och aktiviteter (LKPR, KPR,  
                SPF centralt, skrifter och faktablad).  Förslag till temata för kommande möten. 
 
2006         
9 jan        Bostadsfrågor för äldre. 
6 febr      Matfrågor,  med utgångspunkt i PM från ordf. om Restaurang Senioren mm. 
6 mars     Färdtjänstfrågor.  PM från ordf. 
10 april    SPF:s pensionärspolitiska aktiviteter.  PM från ordf. 
8 maj       Öppen diskussion.  PM från ordf. om gruppens arbetsformer. 
18 sept     PM från ordf. om en rad aktuella pp-frågor. 
16 okt      PM från ordf., bl.a. med information från samtal med företrädare för Uppsala  
                kommuns nya majoritet, särskilt ang. äldrefrågor.   
13 nov     Biståndshandläggarna Eva-Lena Thor och Tina Norelius. 
                PM från ordf. om temata för kommande möten. 
 
2007 
22 jan      Äldrefrågor.  Kommunalrådet Lars O. Ericsson. 
19 febr    Byggnadsplanering, trafik och  färdtjänst.  Ordf. i byggnadsnämnden, Liv Hahne. 
19 mars   PM från ordf.  Fri diskussion. 
23 april   Äldreombudsmannen, Margareta Åkerlind Skuteli. 
24 sept    Pågående planering och utveckling av äldreomsorgen.   
                Uppdragsstrategen vid Äldrekontoret, Magnus Johannesson. 
22 okt     Samordningen mellan Färdtjänst och Sjukresor mm. Projektledare Peter Eklund.                       
19 nov    Aktuella frågor.  Finanskommunalrådet Gunnar Hedberg. 
 
2008 
28 jan     Om maten till våra vårdtagare och boende.   
               Uppdragsstrategen på Äldrekontoret vad gäller mat och måltider, sjuksköterskan 
               Marianne Sellgren, samt dietisten Annika Sandgren, ansvarig för kontakterna mellan 
                kommunens olika vårdgivare och organisationer. 
25 febr    Utvecklingen för länets primärvård med tyngdpunkt på ökad tillgänglighet för 
                länsinvånarna.  Landstingsrådet Rolf Edlund. 
10 mars   UPS:s verksamhet.  Ordf. i UPS, Maj-Britt Zillén. 
21 april    ”För ett tryggare Uppsala län” - samorganisation för flera myndigheter, bl.a.  
                polisen.  Tomas Eriksson, koordinator i denna organisation. 
26 maj     Att vara God man och att ha God man.  Överförmyndarnämndens ordf.,  
                Lars-Gunnar Eriksson och handläggaren vid Överförmynd.kontoret, Jill Hägglund. 
22 sept    Vad är en nyhet? UNT-journalisten Johanna Odlander, som bevakar bl.a.   
                sjukvårds- och äldrefrågor inom Uppsala kommun. 
20 okt     Äldres eget val. Chefstjänstemannens bild av beslutprocessen och dess genom- 
               förande samt hur kommunens beslut om äldres eget val omsätts i praktiken. 
               Verlsamhetsområdeschefen på kommunens äldrekontor, Karin Proos. 
17 nov    Det nya färdtjänstsystemets möjligheter och problem.   
               Färdtjänstchefen i Uppsala kommun, Lena Lantz. 
15 dec    Vad händer med Dina tänder? Må bra i Din mun!   
               Övertandläkare Christina Engqvist, Uppsala. 
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2009 
19 jan     Dina möjligheter och rätt till tand- och munvård när Du åldras, drabbas av 
               sjukdom eller blir funktionshindrad - forts. från föregående möte (15 dec). 
               Övertandläkare Christina Engqvist, Uppsala. 
23 febr    Sjukvårdsupplysningen på nätet.   
                Verksamhetschefen för sjukvårdsrådgivningen, Monica Mäki-Karlstrand. 
23 mars.  Aktuellt från landstinget.  Ordf. i landstingsstyrelsen, Erik Weiman. 
27 april    Boende på äldre dar.  Strategen vid Äldrekontoret, Karin Bodin. 
25 maj     Besök på Stadshuset - Aktuella frågor.  Kommunalrådet Lars O. Ericsson. 
21 sept    Ett gott åldrande med vård och hjälp i hemmet enligt kvarboendeprincipen 
                - går det att förena?  Prof. em. i sociologi med inriktning mot äldre människors  
                förhållanden i samhället, Gunhild Hammarström, Uppsala. 
19 okt      Vad gör vi i Äldrenämnden?  V. ordf. i Äldrenämnden, Gunnel Jägare. 
16 nov     Aktuella läkemedelsfrågor.  Chefen vid Landstingets Läkemedelsenhet, Agneta 
                Eklund och informationsapotekaren vid enheten, Thomas Lindqvist. 
14 dec     Presentation av patientnämnden.   
                Ordf. i landstingets patientnämnd, Harald Nordlund. 
 
2010 
25 jan      Från nyttotänkande till rättighetstänkande - behovsstyrt eller efterfrågestyrt? 
                Ordf. i landstingets patientnämnd, Harald Nordlund, och Sven-Olof Larsson från 
                SPFs distriktsstyrelse och UPS. 
20 febr    Samtal med lokalpolitiker inför höstens val 2010 - Alliansen i Landstinget. 
                Ordf. i landstingsstyrelsen, Erik Weiman (M), landstingsrådet Anna-Karin Klomp 
                (KD), ledamoten i landstingsstyr. och landstingsfullm., Lena Lundberg (FP), ordf.     
                i pensionärsrådet, Åsa Lernskog-Lundin (C). 
22 mars   Samtal med lokalpolitiker inför höstens val 2010 - Oppositionen i Landstinget. 
                Landstingsråden Börje Wennberg (S), Sören Bergqvist (V), Johan Edstav (MP) och 
                nya landstingsrådet Vivianne Macdisi (S) samt politiska sekreterarna Ove Heimfors  
                (V) och Jonas Åsenius (MP). 
19 april    Samtal med lokalpolitiker inför höstens val 2010 - Oppositionen i Kommunen. 
                Maria Gardfjell (MP), Ilona Szatmari Waldau (V) samt politiska sekreterarna  
                Jeanette Escanilla (V) och Kristin Liljeqvist (MP). 
17 maj     Samtal med lokalpolitiker inför höstens val 2010 - Alliansen i Kommunen. 
                Kommunalråden Gustaf von Essen (KD), Lars O. Ericsson (C) och nominerade 
                Stefan Hanna (C), 1:e v. ordf. i Äldrenämnden, Gunnel Jägare (M) samt ledamoten 
                i komm.fullm., Cecilia Hamenius (FP). 
27 sept    Äldreombudsmannen - några reflexioner och framåtblickar.  
                Margaretha Åkerlind Skuteli. 
25 okt      Hur kan Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS) påverka  
                 beslutsfattarna i kommunen?  Ordf. i UPS, Percy Westerlund. 
22  nov    Apotekare i akutsjukvården - för patientsäkerhet och läkemedelsanvändning. 
                Leg. apotekare Ulrika Gillespie, Uppsala. 
13 dec     Ska kommunen driva affär? Vård och bildning - från förvaltning till ”företag”. 
                Ordf. i Produktionsnämnden för Vård och bildning, Fredrik Sjöberg. 
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2011 
24 jan      Brukarundersökningar och uppföljningar i hemtjänsten. 
                Uppdragsstrategerna vid Kontoret för hälsa, vård och omsorg, Carita Öhman,  
                Liselotte Engqvist och Eva Eriksson. 
21 febr    Att vara senior i Uppsala - så kan det bli!   
                F.d. chefen för Äldrekontoret, Tommy Winberg. 
19 mars   Så ska pensionärerna i Uppsala bo! 
                Planeringschefen vid Kontoret för hälsa, vård och omsorg, Kjell Holm. 
18 april    Upphandling inom äldreomsorgen. 
                Uppdragschefen vid Kontoret för hälsa, vård och omsorg, Tomas Odin. 
30 maj     Äldreombudsmannen har ordet. 
                Äldreombudsmannen Karin Udénius. 
26 sept     Äldres rätt till lika villkor i samhället. 
                Maj Aldskogius och Alice Rinell Hermansson, Senioruniversitetet, Uppsala. 
24 okt      Landstingets Pensionärsråd, LPR - Så arbetar vi där. 
                LPR-ledamöterna Anne-Marie Wimmerstedt och Gert Berlin (v.ordf.) informerar 
                och lyssnar på våra frågor. 
21 nov     God man - att vara och att ha. 
                Ordföranden i Överförmyndarnämnden, Lars-Gunnar Eriksson, och kanslichefen 
                på Överförmyndarkontoret, Peter Wråke. 
12 dec     Hur blir Uppsalas fädtjänst bra - Gemensam beställarcentral, fritt val eller…? 
                Chefen för kommunens färdtjänstavdelning, Gudrun Appelberg, och kommunal- 
                rådet Stefan Hanna. 
 
2012 
23 jan      Hjälp i vardagen. 
                Ann-Mari McMillen informerar om Hjälpmedel Uppsala län (HUL). 
20 febr    Konkurrensutsättning i äldreomsorgen. 
                Docent Ulrika Winblad, Uppsala universitet, granskar SNS-rapporten  
                ”Konkurrensens konsekvenser”. 
19 mars   Volontär, väntjänst, ledsagare, hemfixare… 
                Moa Hast och Christina Lantz, Centrum för ideellt arbete (CIA). 
23 april    Vad nytt, vad gammalt i äldrevården i Uppsala. 
                Ordf. i UPS, Percy Westerlund, och äldreombudsmannen Karin Udénius. 
28 maj     Hur planeras Uppsalas utbyggnad för äldres behov? 
                Bussresa till aktuella boenden och projekt i kommunen. 
24 sept    Kommunorganisation i förändring. 
                Vice stadsdirektör Åsa Morén informerar om förändringarna i kommunen. 
22 okt     Buss på kollektivtrafiken! 
                Ordf. i kollektivtrafiknämnden, Johan Örjes, rapporterar om det programarbete 
                som pågår för utveckling av kollektivtrafiken i kommunen och länet. 
19 nov    Våga välja vård. Valfrihet är bra - men hur väljer vi? 
                David Isaksson, Uppsala universitet, analyserar en färsk rapport från Myndigheten  
                för vårdanalys. 
10 dec    Nära sina läsare…. 
               UNT:s chefredaktör, Hanna Stjärne, om dagens mediala informationsspridning. 
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2013 
21 jan     Ska vi jobba efter 65? 
               Bengt Sibbmark, PRO, informerar om ekonomi, hälsoaspekter mm vid fortsatt  
               arbete efter pensioneringen. 
18 febr    Hemtjänstpersonalen - rekrytering, utbildning, kompetens.  
                Information från Monica Söderström, Regionförbundet, Eva Nilsson, Linnéskolan, 
                samt Pia Johansson och Carolina Bertolino, Uppsala kommun. 
18 mars   Detta hade aldrig hänt mig om jag varit yngre. 
                Prof. Lars Nilsson, SPF, presenterar begreppet ålderism och exemplifierar  
                diskriminering av ädre. 
22 april    SÄV-grupperna - har man nått målen? 
                Ordf. i UPS, Percy Westerlund, och representanter från SÄV-grupperna. 
20 maj     Busstur till äldreboenden 
                Vi bekantar oss med äldreboenden i de västra stadsdelarna i kommunen. 
                Guider, Karin Gustavsson, Uppsala kommun, och Percy Westerlund. 
                 
                  
 
 
 
Uppsala, maj 2013 
Bengt Eriksson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
                 
  
 
    
 
 
 
 


