
Uppsala Pensionärsföreningars   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samarbetsråd  Sammanträdesdatum 2008-11-05  Styrelsen  sid. 1  
 
Plats och tid: Pensionärslokalen Hjorten, kl. 8.30-12.00 
 
Beslutande: Maj-Britt Zillén ordförande 
 Percy Westerlund v. ordförande 
 Jarl Lundin  kassör 
 Karin Wahlstedt tjg sekreterare för dagen 
 Barbro Sundström 
 Carin Unebrand 
 Maud Schalén 
 Gunnar Michaelsson 
 Birgitta Stein Åberg 
 Ingrid Österberg 

May Beckman tjg ersätttare för Mats Hallor 
 
Ersättare: Karl-Axel Eriksson 
 Bernt Karlberg 
 Gunnar Glimmerud 
 Nils Andersson  

Wille Holmgren 
 Rune Strömkvist 
 Marianne Risberg 

Britt Liljeborn 
Sven-Olof Larsson 
Ingrid Edlund 

 
 
§ 1 Sammanträdet öppnas 
Ordföranden Maj-Britt Zillén hälsade deltagarna välkomna, speciellt Ingrid Österberg som 
ordinarie ledamot och Sven-Olov Larsson som ersättare i UPS styrelse. UPS nyvalde 
sekreterare Mats Hallor befinner sig på semester. 
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. 
 
§ 2 Val av protokolljusterare 
Britt Liljeborn valdes att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
§ 3 Fastställande av dagordningen 
Med tilläggen till p.7: Rapporter (KPR 23/9), p. 11: Ansökan om bidrag till UPS verksamhet 
och p. 16: Hemsidan och boule för pensionärer fastställdes dagordningen. 
 
§ 4 Anmälan av förhinder samt ersättares tjänstgöring 
May Beckman träder i Mats Hallors ställe. 
 
§ 5 Genomgång av styrelsens protokoll av den 1 oktober 
Med ändring i § 11: Annmarie Stafström ändras till Britt-Marie Stafström, godkändes 
protokollet och lades till handlingarna. 
    
 



      sid. 2 
§ 6 Genomgång av arbetsutskottets protokoll av den 14 oktober 
Birgitta Stein Åberg har utsetts till UPS representant i programrådet för Uppsala universitets 
socionomprogram. Med den upplysningen lades protokollet till handlingarna. 
 
§ 7 Rapporter och meddelanden 
Ordföranden uttryckte sin tillfredsställelse med sammanträdet med ÄLN i Stabbygården den 
23 september. UPS har kritiserat att vi får för lite information i tid och att äldrefrågorna inte 
kommer upp. Förhoppningsvis blir samarbetsformerna bättre efter detta möte. 
 
§ 8  
a) Arbetsgrupperna rapporterar 
Stadgegruppens förslag skickas som styrelsens förslag till samtliga föreningsstyrelser. 
Missivskrivelse från ordföranden och gamla stadgar bifogas. Remisstiden går ut den 15 
februari 2009.  
Trafikgruppen: Rune Strömkvist rapporterade från ett möte med UL i Skutskär, där bl.a. 
färdtjänsten diskuterats. Önskemål framfördes om ökad service på länsbolaget med nigande 
bussar. Nästa sammanträde blir i Knivsta. Rune Strömkvist ville att AU behandlar hans 
hemställan att skriva till Trafiknämndens arbetsutskott att vi får tillträde till deras möten. 
Gunnar Glimmerud rapporterade att resandet med bussarna 91 och 95, de s.k. närlinjerna, 
ökat. 
Percy Westerholm ansåg att det ofta påpekade trasslet med färdtjänståkning är ett ärende för 
KPR Han informerade också om tjänsten med resvärdar som nu finns. Den som behöver hjälp 
med att lära sig åka buss kan genom dessa värdar få det på hemmaplan.  
Påpekades att taxiförarna behöver mera utbildning för sina uppdrag. Trafikgruppen påtalar 
detta genom samtal med Lena Lantz. 
Beslutet blev att ärendet hänskjuts till arbetsutskottet och att UPS avvaktar med vidare 
åtgärder tills nya direktiv har fastställts beträffande färdtjänst. 
Trafikgruppen arbetar vidare i nära samarbete med Lena Lantz.  
 
b) SÄV-gruppen: Gunnar Glimmerud, Ingrid Edlund och Nils Andersson rapporterade om 
möten med sina resp. SÄV-grupper. ”Stor-SÄV” äger rum den 19 november, d.v.s. 
representanter från alla grupper träffas tillsammans med företagarna för att tipsa varandra. 
Percy Westerlund rapporterade att vi efterlyst information om egna valet men att den i stort 
sett uteblivit. Carema drar sig ur eftersom det betyder ren förlust för företaget. Den pensionär 
som inte valt har fått UVB. Barbro Sundström och Gunnar Michaelson rapporterade vidare 
från sina grupper. Den senare informerade också från Attendo Cares inspirerande 
framtidsseminarium och upprepade sin begäran om en hemsida för UPS. 
 
c) Kassörens rapport: Det ekonomiska läget rapporterades vara gott. En bidragsbegäran på 
200.000:- kr för nästa år har lämnats till kommunen. 
Påpekades ett skrivfel i den ekonomiska rapporten. 
 
d) UPS höstmöte den 23/10 2008: Ordföranden sammanfattade vad som avhandlats på 
höstmötet samt konstaterade att aulan i Nyby servicehus inte är den bästa. 
 
e) Information om flytt till ”Aktivitetshuset”: Jarl Lundin kunde rapportera att ombyggnad 
pågår och att det blir möjligt att flytta in den 1 februari 2009. Dock kommer inte UPS 
expedition att flytta dit utan finns kvar i Karl Johans-gårdarna. 
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§ 9 Riktlinjer för samverkan med ideella sektorn, skriftligt yttrande 
Ordföranden läste upp den skrivelse som hon och sekreteraren skrivit under. 
 
§ 10 Inbjudan från Uppsala universitets socionomprogram, representant från UPS 
Birgitta Stein Åberg utsågs att vara UPS representant och delta i de möten som sker varje 
termin. 
 
§ 11 UPS verksamhetsplan för 2009 
Vilken verksamhet ska finnas: mot kommunen, mot landstinget, mot våra egna föreningar? 
Arbetsutskottet kommer med förslag till sammanträdet i december. Kontakten med LPR bör 
förbättras. 
 
§ 12 Arbetsgruppernas sammansättning – en översyn 
En arbetsgrupp bestående av Ingrid Österberg, Gunnar Michaelson och Sven-Olof Larsson 
tillsattes för att se över sammansättningen av arbetsgrupperna. 
 
§ 13 Anmälan av detaljplaner för Uppsala kommun – handläggare UPS remissgrupp 
Enligt Barbro Sundström har ett remissvar skickats rörande bebyggelse runt Skarholmen. 
 
§ 14 Anmäla inkomna och avgående skrivelser 
Skickade skrivelser: a) ang. höjda egenavgifter i färdtjänsten till KS; b) arbetsutskottet har 
haft artiklar i media; c) ang. riktlinjer enligt SOL till ÄLN. 
Skrivelse från SPF Luthagen har inte behandlats av arbetsutskottet utan tas med till ÄLNs 
presidium samt till KPR. Styrelsen uppdrar ärendet till Maj-Britt Zillén. 
Tack för gåva och blommor har kommit från Karl Nordh. 
 
§ 15 Kommande aktiviteter 
Äldrenämndens presidium, 12 november och 17 december 
Stadsdirektören Kenneth Holmstedt, 2 december 
Äldreomsorgschefen Karin Proos, 2 december 
KPR-sammanträde, 9 december 
UPS styrelse, 10 december 
 
§ 16 Övriga frågor 
Wille Holmgren pläderade för boulespelarna i UTK-hallen som ev. ska återställas till 
tennisbanor, eftersom det fattas ca 100.000:- kr för att boulebanorna ska få vara kvar. 
Ärendet  ligger sedan fem år hos kommunen; bollades från ÄLN till Natur- och 
fritidsnämnden. 
Beslutades att ärendet tas till Äldrenämndens presidium och till KPR. 
Gunnar Michaelson återkom till 
a) frågan om UPS hemsida som bör starta senast den 1 januari 2009; 
b) mer kommunikation per dator till dem som har datorer; 
c) befattningsbeskrivning av olika befattningshavares uppgifter; 
d) vi måste fundera över våra värderingar och hur vi fungerar i dag; hur ser pensionärerna ut  
    om 10-20 år; 
e) snabbare information  
Sven-Olov Larsson föreslog en grupp som utreder UPS webbstrategi. 
Gunnar Michaelson och Sven-Olov Larsson fick i uppdrag att göra just detta. 
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Nils Andersson föreslog ändring i stadgeförslaget som nu skickas på remiss till samtliga 
föreningar. 
Maud Schalén föreslog att UPS erbjuder sin hjälp i form av information till elever på 
vårdlinjerna i gymnasieskolan. Många elever hade nämligen visat stort intresse under 
Äldremässan. Percy Westerlund påpekade att UVB har en minifilm för detta ändamål. 
 
§ 17 Tid för nästa UPS styrelsesammanträde 
Nästa styrelsesammanträde äger rum onsdagen den 10 december 2008 kl. 8.30 i Hjorten. 
 
§ 18 Sammanträdet avslutas 
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Karin Wahlstedt  Maj-Britt Zillén Britt Liljeborn 
 
 


