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Protokoll fört vid årsmöte med Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd, UPS, 
torsdagen den 22 maj 2008 i Nyby servicehus, Leopoldsgatan 5, Uppsala 
 
Före förhandlingarna bjöds deltagarna på kaffe/te och smörgås. 
 
§ 1 Årsmötet öppnas 
Ordföranden Maj-Britt Zillén hälsade samtliga välkomna. Ett särskilt välkommen riktades till 
dagens gäster: Christina Elvheden, Anhörigrådet, äldreombudsmannen Margaretha Åkerlind 
Skuteli, Helena Thorén-Lindqvist, Äldrekontoret, och kommunfullmäktiges ordförande Lars 
Bäcklund. Årsmötet förklarades öppnat. 
 
Gunilla Rosquist (GR), kvalitetschef, inledde årsmötet med att tala om Kvalitetscertifiering 
av Uppsala kommuns äldreomsorg. ”Det goda mötet i vardagen” är öppningsfrasen vid varje 
möte och visionen är: Bästa äldreomsorgen för Uppsalaborna. Affärsidén är en 
konkurrenskraftig och flexibel äldreomsorg med individen i fokus. 800 mkr och 1800 
anställda, 42 enhetschefer, 160 sjuksköterskor, 30 arbetsterapeuter och 1400 brukare i 
hemvården visar omfattningen. Därutöver 777 platser i vårdboenden, 201 korttidsplatser, 10 
dagverksamheter och 17 träffpunkter. Totalt 3000 brukare samt de som deltar i öppna 
aktiviteter.  
GR har till sin hjälp en kvalitetsutvecklingsgrupp, 65-70 kvalitetsombud och 14 
internrevisorer. 
I oktober 2007 genomfördes en certifieringsrevision och ledningssystemet blev godkänt. 
Två gånger om året sker en sådan revision. ISO-standarden har åtta principer och man kan 
inte kopiera någon annans ledningssystem och man kan inte heller köpa sig en certifiering.  
Sammanfattning: Individens önskemål står alltid  i fokus. 
Rosa (= GR) träffas på 018-727 84 13 och e-post: senior@uppsala.se 
 
Lena Lantz (LL), avdelningschef och t.f. chef  för Gatu- och trafikkontoret, informerade om 
”Gatu- och Trafiknämndens arbete med färdtjänstregler”. Eftersom förslaget om en 
beställningscentral inte gick igenom, påbörjades en upphandling för färdtjänst och anbud för 
personbilstransporter ska vara inlämnade den 16 juni. Den 1 oktober 2008 blir det nya av- 
gifter. Det ska vara billigare att samåka, lägst 20:- kr. eller  25 % av  taxameterbeloppet, dock 
högst 90 :- kr. Ensamåkning kostar lägst 40:- kr. eller  30 % av taxameterbeloppet, dock högst 
150:- kr. Det är gratis att ta med en ledsagare på buss, tåg och i bil. 
LL poängterade att högkostnadsskyddet gäller i ett år när man gjort tillräckligt antal resor. 
Vidare bekräftade LL att bussarna 91 och 95 under sommaren kommer att köras.  
Flexbussen ringer man och beställer till en viss målpunkt och betalar som vid vanlig 
bussåkning (se utlämnad broschyr). 
Liksom Gunilla Rosquist fick Lena Lantz svara på ett antal frågor. 
Maj-Britt Zillén tackade de två föredragshållarna med vackra blommor. 
 
 
§ 2 Val av funktionärer för årsmötet 
På förslag av UPS valberedning valdes 

a) Lars Bäcklund till mötesordförande 
b) Karin Wahlstedt till sekreterare för mötet och 
c) Puck Bjelke Hoffman och Kaj Sandberg att jämte ordföranden justera protokollet 

och tjänstgöra som rösträknare 
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§ 3 Fastställande av dagordning 
Årsmötet fastställde förslaget till dagordning (med fruktpaus i halvtid). 
 
§ 4 Justering av röstlängden 
Deltagarna hade avprickats på upprättad förteckning över anmälda deltagare. Av denna 
framgår att 68 röstberättigade ombud från 40 föreningar var närvarande liksom 11 röst- 
berättigade styrelseledamöter (bifogas). Mötet bevistades av sammanlagt 93 deltagare. 
Årsmötet godkände förteckningen som röstlängd. 
 
§ 5 Prövning om mötet kallats i behörig ordning 
Enligt UPS stadgar § 3 skall anslutna föreningar kallas till årsmöte senast tre månader före 
mötet och anmälda ledamöter skall erhålla dagordning och övriga handlingar senast två 
veckor före mötet. Kallelse till föreningarna sändes sista veckan i december per post. 
Årsmötet fann att kallelse skett i behörig ordning. 
 
§ 6 Föredragning och behandling av: 
a) UPS verksamhetsberättelse för 2006-2007 
Verksamhetsberättelsen föredrogs, rubrik för rubrik, av mötesordföranden. 
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen och lade den tillhandlingarna. 
 
Efter önskemål om förtydliganden och en klarare redovisning i den ekonomiska berättelsen 
gav årsmötet styrelsen och revisorerna i uppdrag att reda ut påtalade oklarheter. 
Följden av detta blev att punkterna 6b och c samt punkt 7 hänsköts till höstmötet. 
Beslutet var enhälligt. 
 
§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Se ovan. 
 
§ 8 Val av revisorer för ett år 
a) Två ordinarie 
Årsmötet beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Gösta Wahlund, PRO, 
(omval) och Sven Söderberg, SPF, (nyval) som ordinarie revisorer i UPS för ett år. 
 
b) Två ersättare 
Årsmötet beslöt, också i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Torsten Wiberg, 
SPF, och Anders Sveidqvist, PRO, som revisorsersättare i UPS för ett år. 
 
§ 9 Val av valberedning för ett år 
a) Tre ordinarie ledamöter varav en sammankallande 
Årsmötet beslöt att välja Lárus Jónsson, PRO, (omval) (sammankallande), Nils Olof Larsson, 
SPF, (omval), och Berit Eriksson, Kommunalpensionärerna, (nyval), som ordinarie ledamöter 
i UPS valberedning för ett år. 
 
b) Tre personliga suppleanter 
Årsmötet beslöt att omvälja Torsten Lind, PRO, (ersättare för Lárus Jónsson), Stig Andersson, 
SPF, (ersättare för Nils Olof Larsson), och Maj Aldskogius, Senioruniversitetet, 
(ersättare för Berit Eriksson). 
 
Mötet ajournerades för fruktpaus. 
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§ 10 Behandla styrelsens förslag: att ändra UPS verksamhetsår till kalenderår fr.o.m. 
2009 
Årsmötet beslöt att UPS verksamhetsår från 2008 skall vara kalenderår. 
Årsmötet beslöt också att UPS årsmöte 2009 skall hållas under april månad. 
Årsmötet beslöt att uppdra till styrelsen att genomföra en översyn av UPS stadgar med bl.a. 
ovanstående grund och att efter remiss till anslutna pensionärsföreningar förelägga förslag till 
ändringar för årsmötet 2009. 
 
§ 11 Aktuellt från styrelsen 
Karl Nordh redogjorde för bakgrunden till förslaget att UPS verksamhetsår skall vara 
kalenderår. 
 
§ 12 Stadsdirektör Kenneth Holmstedt (KH) informerar om ”Kommunstyrelsens 
Fokusplan och om kommunens utveckling i framtiden” 
KH beklagade att Uppsala inte blev årets stadskärna (Örnsköldsvik segrade) men fick bäst 
betyg när det gäller samarbete kommun – fastighetsägare – handel. 
KH var stolt över att Uppsala i fyra år haft ekonomi i balans. 
Kommunen ska fokusera på omvärldsfrågorna. I dag finns ingen bostadsbrist i Uppsala, det 
byggs 2000 lägenheter i år, i fjol 1500 och lika många året dessförinnan. Det gäller bl.a. 
studentområdena vid Ekonomikum och i Flogsta. 
Turismen är den gren som växer mest i världen men Uppsala har inte tagit sin andel, dock har 
hotellnäringen ökat och flera hotell vill enligt KH komma hit. 
Ingenting är viktigare för Uppsala än näringslivsfrågorna. Statistiken säger att nyföretagandet 
ökar och att företag flyttar hit men företagsklimatet bedöms inte ligga i topp. Service- 
tänkandet måste bli bättre. 
Vidare uppskattas enligt KH samarbetet med UPS och långbänkarna finns inte längre. 
KH nämnde nya E4:ans betydelse för nya förutsättningar även om näringslivet reagerat lite 
långsamt. Välkommen hit och välkommen hem! är bra hälsningsskylt. 
När det gäller resecentret måste vi ha tålamod och betänka att det diskuterats ända från 1890. 
Efter Stockholm har Uppsala mest pendling ut och in. 
De kommande arenorna berördes liksom befolkningsutvecklingen med ökning under en 20-
årsperiod (utom ett), avsättningen av 275 mkr till pensioner, det egna valet i äldrevården och 
slutligen några ord om regionindelningen. KH menade att vi måste våga skryta när det gäller 
Uppsala trots vår problematiserande kultur. 
KHs sammanfattning: Uppsala en fantastisk kommun att arbeta i. 
Maj-Britt Zillén tackade och överlämnade vackra blommor. 
 
§ 13 Fortsatt information från UPS styrelse 
Karl Nordh (KN) informerade om UPS uppfattning om förslaget till IVE 2009-2012 i Uppsala 
kommun. Arbetsutskottet hade haft mycket kort tid på sig och inte haft något material från 
oppositionen att ta ställning till. 20 mkr är avsatta i investeringsbudgeten under de fyra åren 
för byggande av äldrebostäder varje år. KN påtalade att landsbygden liksom kransorterna 
glömts bort när det gäller färdtjänsten. Vidare berörde KN priset på mat för äldre och 
upphandlingsförfarandet av maten. 
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Percy Westerlund (PW) informerade om SÄV-gruppernas (Samverkan ÄldreVård) arbete och 
hänvisade till en tryckt broschyr. Han förutspådde många frågor kring ”det egna valet” där det 
behövs mycket information. SÄV-gruppernas representanter står till förfogande  för 
föreningsinformation. Han efterlyste någon som gör en hemsida för detta. 
PW poängterade att gruppernas arbete inte är kontrollerande utan att komma med förslag och 
idéer och att ställa svåra frågor för att föra verksamheten framåt. 
Maj-Britt Zillén visade UPS uppskattning av Percy Westerlunds mycket fina arbete genom att 
överlämna en vacker blombukett. 
 
Mötesordföranden framhöll att UPS styrelseledamöter  är mycket arbetsamma och framsynta 
och värda tack och uppmuntran. 
 
UPS-ordföranden tackade Lars Bäcklund för väl genomfört årsmöte och överlämnade 
blommor till honom och mötessekreteraren Karin Wahlstedt. 
Vidare erhöll Karl Nordh en lika vacker bukett för sitt plikttrogna arbete för UPS. 
 
Maj-Britt Zillén uppmanade deltagarna att ta del av utskickade handlingar, tackade samtliga 
närvarande och avslutade årsmötet. 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 
Karin Wahlstedt   Lars Bäcklund 
 
 
 
 
              Puck Bjelke Hoffman                    Kaj Sandberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 


