UPPSALA PENSIONÄRSFÖRENINGARS SAMARBETSRÅD
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Protokoll fört vid höstmöte med Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd, UPS,
torsdagen den 23 oktober 2008 i Nyby Servicehus, Leopoldsgatan 5, Uppsala
Före förhandlingarna bjöds på deltagarna på kaffe/te och smörgås.
§ 1 Höstmötet öppnas
Ordföranden Maj-Britt Zillén hälsade samtliga närvarande välkomna (98 deltagare från 37
föreningar, varav 83 röstberättigade). Ett särskilt välkommen riktades till dagens gäster:
Lennart Sjöberg, PRO samrådsorganisation, Bengt Eriksson, SPF Samråd,
kommunfullmäktiges ordförande Lars Bäcklund, de tre föreläsarna Anette Börjesson, God
Livsmiljö, Tapio Hovebro, Kommunkontoret, och Magnus Johannesson, Äldrekontoret, samt
Helena Thorén Lindquist, Äldrekontoret, (som kom senare).
UPS styrelse var något decimerad på grund av resa till Helsingfors. Revisorerna hälsades
välkomna.
§ 2 Val av funktionärer för höstmötet
På förslag av UPS valberedning valdes
a) Lars Bäcklund till mötesordförande
b) Karin Wahlstedt till sekreterare för mötet
c) Inger Grandell och Maj-Lis Lundin att jämte ordföranden justera protokollet och
tjänstgöra som rösträknare
§ 3 Uppsala stad – kulturhuvudsstad år 2014?
Tapio Hovebro (TH), Kommunkontoret, talade om Uppsala stad – kulturhuvudstad 2014?
Han redovisade Uppsalas konkurrenter och nämnde att Liverpool och Stavanger är årets
kulturhuvudstäder. Varför ska då Uppsala ansöka om att bli kulturhuvudstad? Mycket hände
under 2007: Uppsala firade sitt kulturår, Uppsala Konsert & Kongress invigdes, Linnéjubileet
smyckade staden och Biotopia fick en ansiktslyftning.
Vidare har Uppsala Å-rummet, ett blivande resecentrum, natur och kultur och många
vetenskapsmän härifrån.
Betr. kostnaderna ställer sig kommunstyrelsen bakom inriktningsbeslutet på högst 120
miljoner kronor, d.v.s. en tredjedel av kostnaderna. Resterande kommer från näringslivet,
staten och EU, sammanlagt 360 miljoner kronor.
Turismen ger ekonomisk utveckling överhuvudtaget, många evenemang förläggs till staden,
många utländska kontakter skapas, suveränt kulturliv under hela året; ”Metamorfos” är
mottot. Stor uppbackning kommer från universitetet, SLU, kyrkan, andra trossamfund,
länsstyrelsen och landstinget.
Redan i december vet vi, enligt TH, om Uppsala går vidare i tävlingen och sedan kan ansökan
förfinas under nio månader.
TH påpekade som svar på en fråga att uppsalaborna borde känna större stolthet över sin stad.
Umeå är den tuffaste motståndaren och kanske ligger det också Uppsala i fatet att Stockholm
var kulturhuvudstad 1998. TH hoppas att massmedia är positiva till ansökan.
Blommor överlämnades som tack för föredraget.
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§ 4 Uppsala kommuns samverkansgrupp ”God livsmiljö”, ideell, social verksamhet och
volontärverksamhet
Anette Börjesson (AB), Äldrekontoret, talade om Uppsala kommuns samverkansgrupp ”God
livsmiljö”, ideell, social verksamhet och volontärverksamhet och undrade hur det egentligen
ser ut i Uppsala. Många är engagerade och på nationell nivå räknar man med att frivilliga och
volontärer i genomsnitt lägger ner 14 timmar per månad, många naturligtvis mycket mer.
Viktigt är att den ideella verksamheten endast är ett komplement till andra insatser i
kommunen. Röda korset har t.ex. fixarverksamhet för lättare praktiska göromål, vidare finns
bl.a. trygghetsringning och ledsagarverksamhet. ”God livsmiljö” är i dag en kontinuerlig
verksamhet, ett nätverk bestående av 24 organisationer som träffas en gång varje månad.
Enheten för volontärsamverkan tillkom genom politiskt beslut och en volontär kan aldrig
ersätta en anställd. Många vill göra en insats och det är bara att höra av sig till AB på
kommunens telefon för vidare information. Man kan också söka på nätet på Volontärbyrån
Uppsala. För en student kan t.ex. en volontärinsats vara en merit i dennes cv.
Mötesordföranden tackade med blommor för ett informativt anförande.
§ 5 Ärenden kvar sedan årsmötet 2008
a) Föredragning och behandling av ekonomisk redovisning för 2007
UPS kassaförvaltare Jarl Lundin förklarade hur det kom sig att en skatteskuld stod kvar i
redovisningen vid årsmötet: Det sker en avräkning på bidraget från Uppsala kommun och man
får ett nytt förskott och avräkning sker följande år. ”Det är så det rullar på” enligt Lars
Bäcklund.
b) Revisorernas berättelse för 2007
Revisor Gösta Wahlund föredrog revisionsberättelsen, daterad den 28 juli 2008, varefter
höstmötet godkände den och lade den till handlingarna.
Höstmötet fastställde enhälligt resultat- och balansräkningen.
Likaså godkände höstmötet att 2007 års överskott på 38.970:50 kronor, enligt styrelsens
förslag, disponeras i ny räkning.
c) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2007
På revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för den gångna perioden.
d) Fyllnadsval
1) Val av sekreterare efter Karl Nordh
På förslag av UPS valberedning valdes Mats Hallor, Pensionerades Lärares Riksförbund, till
ny sekreterare i UPS efter Karl Nordh.
2) Val av ledamot efter Laila S Eriksson
På förslag av UPS valberedning fanns Ingrid Österberg, ersättare i UPS styrelse.
Vidare föreslogs (av Kalle Nordh muntligt och skriftligt från SPRF avd. 7) Anna-Stina Ellis,
SPRF, avd. 7.
Vid försöksomröstningen befanns Ingrid Österberg ha fått flest röster och Kalle Nordhs
begäran om votering avslogs (tidsbrist).
Ingrid Österberg valdes alltså till ledamot i UPS.
3) Som en konsekvens av föregående val föreslog UPS valberedning Sven Olof Larsson, SPF
Luthagen, till ersättare i UPS efter Ingrid Österberg.
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Anna-Stina Ellis, SPRF avd. 7, föreslogs också.
Höstmötet valde Sven-Olof Larsson, SPF Luthagen, till ersättare i UPS efter Ingrid
Österberg.
Följande deltagare reserverade sig mot besluten i 2) och 3): Kalle Nordh, Solweig Thalén,
Inger Lundell, Sigrid Axnér-Eriksson och Hans Angeldahl, samtliga SPRF avd 7.
Höstmötet ajournerades för fruktpaus.
§ 6 Eget val i hemtjänst och sjukvård
Magnus Johannesson, uppdragsstrateg och Äldrekontorets projektledare för planering av
eget val inom hemvården, informerade om slutfasen i projektet som börjar genomföras den 1
november och ska vara helt i gång vid årsskiftet. Den enskilde ska ha större makt över sin
situation; möjlighet att få en annan utövare om man inte är nöjd; flera utövare att välja mellan;
administrativ enkelhet eftersträvas. Utövarna måste ge anbud, granskas och godkännas av
Uppsala kommun. Uppgifter om de olika utövarna finns i en katalog, på webben och mera
kommer att finnas i nästa katalog i januari 2009. Information kan fås genom broschyr om eget
val, genom informationsmöten i kommunens regi liksom i de olika utövarnas regi, på tel.nr
727 65 00 för personer över 65 år och 727 50 00 för personer yngre än 65.
Magnus Johannesson tackades med blommor för informationen.
§ 7 Styrelsens information
UPS-ordföranden Maj-Britt Zillén uppmanade mötesdeltagarna att vaccinera sig inför ev.
influensaepidemi. Hon hoppades också att UPS ska få ett mera moderniserat kansli för att
underlätta arbetsutskottets arbete.
Percy Westerlund informerade om de större förändringar som finns i förslaget till nya
stadgar för UPS. Detta förslag skickas på remiss till samtliga föreningar.
Vidare gjorde Percy Westerlund en kort genomgång om vad som hänt och vad som är på gång
i fråga om färdtjänsten i Uppsala. Ett förslag håller på att arbetas fram och beslut ska fattas i
december. Se vidare broschyren ”Att resa med Färdtjänst i Uppsala kommun”. En nyhet är de
s.k. resvärdar som genom hembesök kan hjälpa en person att åka buss genom att följa med i
bussen.
SÄV-grupperna (Samverkan ÄldreVård) träffar den 19 november utförarna.
Jarl Lundin informerade om de nya lokalerna för ett seniorernas hus i gamla tingshuset med
två stora samlingslokaler och grupprum med alla tänkbar utrustning.
Maj-Britt Zillén tackade så Karl Nordh, UPS ständige sekreterare och språkrör, för det arbete
han utfört förUPS. Noggrann, punktlig, rättvis och ganska bestämd men med ett hjärta av guld
var hennes omdöme. En otroligt kunnig person, har ett komihåg som få, en arbetsmyra var
ytterligare omdömen från UPS-ordföranden som önskade Kalle Nordh många goda år med
hustrun Rut. Vackra blommor överräcktes.
Kalle Nordh sade sig gärna ha varit kvar om inte synen blivit så dålig. ”Visst har jag varit
vrång ibland och jag har alltid sagt vad jag tyckt.”
Helena Thorén-Lindquist tackade för samverkan i snart sex år och sade att alla varit djupt
imponerade av hans engagemang och kunskap. Tack för givande och spännande år!
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Maj-Britt Zillén framförde till Laila S Eriksson ett tack för utfört gott arbete i UPS styrelse.
Tack framfördes i form av blommor också till Lars Bäcklund för väl genomfört ordförandeskap. Även Karin Wahlstedt fick blommor.
Vid protokollet
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