PROTOKOLL
fört vid höstmöte med
Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd
Datum
Plats
Närvarande

2009-10-21
Nyby Centrum
Enligt avprickning (bilaga 1)

§ 1. Mötets öppnande
UPS:s ordförande Percy Westerlund hälsar de samlade, ombud och gäster välkomna och
förklarar höstmötet öppnat.
§ 2. Val av mötesfunktionärer
Berit Ericson föredrar valberedningens förslag:
a. Ordförande : Lars Bäcklund
b. Sekreterare: Lárus Jónsson
c. Justeringspersoner: Gunnel Eklund, Almunge PRO och Dick Jansson, Svartbäckens PRO
Mötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag och de valda intar sina funktioner.
§ 3. Beslut om möter är stadgeenligt kallat
Mötet finner att kallelse skett i enlighet med stadgarna.
§4. Bordlagd fråga från årsmötet angående styrelsens ansvarsfrihet.
Vid årsmötet uppstod tveksamheter huruvida bokslutet var korrekt upprättat, varför årsmötet
beslöt att bordlägga frågan om bl. a. ansvarsfrihet fram till höstmötet.
Kassören har i mellantiden underställt Kommunledningskontorets redovisningschef, Anita
Pedersen, UPS balans- och resultaträkning för det gångna året. Pedersen gör bedömningen att
”balans- och resultaträkning är upprättade enligt god redovisningssed”. (bilaga)
Kassören redovisar den oenighet som uppstod vid årsmötet och föranledde bordläggningen.
Slutsatsen tycks vara att hela dispyten vid årsmötet bottnade i att kassören hade missförstått
den frågande ledamoten och svarat på ”fel fråga”, vilket den frågande inte förstod, varför
herrarna pratade förbi var andra tills mötet beslöt att bordlägga ärendet.
Revisorn Gösta Wahlund föredrog ånyo revisorernas berättelse och föreslog åter
att balans och resultaträkning fastställs och
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Höstmötet beslutar
att fastställa balans- och resultaträkningen
att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret
§ 5. Fyllnadsval till styrelsen
a. Val av sekreterare och ledamot i arbetsutskottet
UPS:s sekreterare, Mats Hallor, har frånsagt sig sekreterarfunktionen och ledamotskapet i
arbetsutskottet.
Valberedningen föreslår fyllnadsval som sekreterare och ledamot i arbetsutskottet efter Mats
Hallor: Karin Wahlstedt, SPF Luthagen. Detta blir höstmötets beslut

b. Fyllnadsval av ledamot efter Karin Wahlstedt: Valberedningen föreslår Mats Hallor, PLR.
Mötet beslutar i enlighet med förslaget.
c. Fyllnadsval av ledamot efter Maud Schalén som avsagt sig uppdraget. Valberedningen
föreslår Maj-Lis Lundin, PRO Vaksala-Danmark. Mötet beslutar i enlighet med förslaget.
d. Fyllnadsval av två ersättare, för Rune Strömkvist, SKPF, som avlidit under sommaren och
Nils Andersson, PRO Vattholma, som avsagt sig uppdraget.
Valberedningen föreslår Eva Gosselman, SKPF och Gunilla Marklund, SKPF. Solweig
Thalén (SPRF) föreslår Ewon Enqvist (SPRF).
Ordföranden ställer de tre förslagen under proposition/acklamation och finner att mötet
beslutar välja Eva Gosselman och Gunilla Marklund till de två lediga ersättarplatserna.
Valberedningens sammankallande, Berit Ericsson, påminner mötesdeltagarna om att det snart
är dags för ordinarie årsmöte som fortsättningsvis skall genomföras i marsmånad. Då skall en
helt ny styrelse väljas – 16 ordinarie ledamöter utan ersättare – enligt de stadgar som antogs
vid årsmötet tidigare i år. Det är hög tid att börja förberedelserna för nomineringar redan nu.
Ordföranden instämmer och understryker detta.
§ 6. Beslut om rese- & arvodesreglemente
UPS ordförande föredrar styrelsens förslag till rese- & arvodesreglemente enligt följande:
•
Sammanträdesersättning utgår för styrelse- och AU-sammanträde
enligt tidigare norm.
•
I arvodet för styrelse- och AU-sammanträden ingår en reseersättning
med 30 kronor. Överstigande rese- o parkeringskostnader utbetalas mot räkning och
verifikation.
•
Ersättning för resor och parkering utbetalas till arbetsgrupper utsedda
av UPS. Resan skall göras på billigaste färdsätt om detta ej förorsakar större problem
för vederbörande.
•
Dessa bestämmelser skall gälla från och med mandatperioden med
början 2010.
Nils Andersson, PRO Vattholma anför att de som har uppdrag för UPS skall ha sina kostnader
betalda.
Mötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag.
Nils Andersson anmäler följande reservation:
”I stort har ingenting skett, uppdrag med arvode har förbättrats, men i den stora gruppen
uppdrag utan arvode har inget hänt, kostnadsersättning saknas man skiljer på kransorter och
centrum, inget har sagts om beskattningen, hur blir det om kostnaden överstiger arvodet?
Jag efterlyser ett UPS som omfattar hela kommunen, behandlar alla lika och till årsmötet 2010
har skapat regler och rutiner för verksamheten som ger förutsättning för ansvar, respekt och
förtroende, annars får kransorterna ta ställning till värdet 6-700 kr att två gånger om året få
veta hur det står till i centrum. En sak är klar: Förtroende får man inte det skall förtjänas.”
§ 7. Aktuell information
A. Ianspråktagande av nya vårdboenden
Berith Johnsson, Äldrekontoret, informerar om det omfattande och grannlaga arbete som nu
pågår, när fyra nya vårdboenden skall ersätta ett antal gamla och uttjänta sådana. De fyra nya

vårdboendena rymmer 280 platser som skall ersätta ca 200 platser som tas ur bruk. Ett visst
utrymme blir således över, vilket möjliggör att kön kortas något.
De nya vårdboendena är Linné (Sävja), Västergården (Svartbäcksgatan), Bernadotte
(Valsätra) och Ferlin (van Barska häcken).
Samtliga fyra boenden kommer att drivas i privat regi av företaget KOSMO (”Kropp och själ
i omtanke”). Tillsvidareanställda har erbjudits att följa med till det nya vårdbolaget. Ca 80%
har accepterat.
Förberedelserna för själva flytten har involverat en omfattande logistik för att minimera risken
för obehag för de vårdtagare som skall flyttas.
Mycket arbete har lagts ned på att i största möjliga utsträckning bereda vårdtagarna möjlighet
att välja till vilket boende de flyttar. Alla har dock inte kunnat välja.
Själva flytten skall ske så ”oproblematiskt” för vårdtagarna som möjligt. Ansträngningar görs
för att skapa hemmiljö på det nya stället som i möjligaste mån liknar/påminner om den som
lämnas. När vårdtagaren kommer till sitt nya hem skall detta stå färdigt att omedelbart tas i
besittning.
B. Kollektivtrafiken
Lena Lants informerar om arbetet med kollektivtrafiken. Staden skall bli lättillgänglig!
Flexbussen dras in liksom 90-linjerna. Fem stomlinjer går ganska rakt och raskt och tätt
genom staden; hållplatserna glesas ut. Ekeby har tilläggstrafik med linje 4. Bussarna får
företräde på Luthagsesplanaden. Infartsparkeringar planeras med bussförbindelser in till
staden.
Till kommande sommar startar sju nya busslinjer, de lugna linjerna (40, 41, 42, 43, 44, 45 och
46). De skall sammanstråla på Dragarbrunnsgatan bakom Åhléns (mittemot Biografen) och
sedan skiljas åt för att trafikera ex.vis Ekeby – Flogsta – Stenhagen, eller Nyby – Gränby
Centrum, etc. etc. Bussarna blir något kortare än de ”vanliga” bussarna, men med samma
komfort. De skall inte ha så bråttom som övriga bussar så de blir bekvämare för äldre och
rörelsehindrade att hinna i fatt.
C. Aktuellt från UPS
Percy Westerlund informerar om
1. arbetet i och kring SÄV-grupperna.
Dessa fungerar bra, är med och följer verksamheten, kan tidigt ge råd och synpunkter m m.
Men företagen skiftar och blir fler och fler bl a pga det fria valet. I dagsläget är det 11
godkända utförare för hemtjänst och hemvård. Viss översyn beträffande SÄV-grupperna har
därför genomförts.
Attendo Care har en SÄV-grupp. Där har inga förändringar skett, så den gruppen fortsätter.
Aleris har vårdboenden och hemtjänst. SÄV-gruppen sitter i orubbat bo.
Förenade Care har vårdboenden och hemtjänst ute på landet bl a Vigmund i Rasbo. SÄVgruppen flyttas från Carema till Förenade care.
Kosmo har de fyra nya vårdboendena och därutöver Karl Johansgården. Företaget driver de
fyra boendena i separata ”företag” utan sammanhållande överbyggnad. Platsscheferna svarar
direkt till VD. Här skall det bildas en ny SÄV-grupp.

Kommunens egenregi har f n 4 SÄV-grupper. En SÄV-grupp skall framledes ha hand om
Hemvård/hemtjänst och en grupp skall ha hand om vårdboendena.
SÄV-gruppen för ”Stöd och jour” läggs ner. Styrelsen tar över de frågorna. Det blir således
två SÄV-grupper för kommunens egen-regi.
Percy understryker att det behövs fler ”kandidater” till grupperna.
2. arbetet med den tekniska hjälpmedel
UPS:s styrelse ser f n över arbetet med den tekniska sidan (hjälpmedel m m). Det har varit
problem, som alltjämt är under observation, med bl a den tekniska utrustningen (larm m m) i
nya boenden.
3. hemsidan
UPS:s hemsida har adressen www.uppsalapensionarerna.se.
4. Riktlinjer för KPR
Inkomna yttranden har ännu inte redovisats!
Reaktionerna tycks ha varit blandade.
§ 8. Övriga frågor
A. Försämrad postservice
Karl Nord frågar:
1. vad UPS gör åt de indragna postlådorna och för att de som ändå finns är någorlunda
tillgängliga?
2. vad gör UPS åt den försämrade postservicen som blivit genom att två postdistributörer
konkurrerar om postdistributionen och delar ut posten vid olika tidpunkter på dagen?
Frågorna hänskjuts till UPS:s styrelse.
B. Senorguiden
Helena Thorén-Lindqvist presenterar den nya upplagan av SENIOR guiden.
§ 9. Mötets avslutande
Mötesordförande Lars Bäcklund förklarar förhandlingarna avslutade och överlämnar klubban
till UPS:s ordförande Percy Westerlund som avtackar avgående ledamöter och
mötesfunktionärer.

Lárus Jónsson
Sekreterare

Lars Bäcklund
Ordförande

Gunnel Eklund
Vald att justera

Dick Jansson
vald att justera

