UPS höstmöte 2010

UPPSALA PENSIONÄRSFÖRENINGARS SAMARBETSRÅD
www.uppsalapensionarerna.se
Tel. 0733 777032
Protokoll fört vid UPS’ höstmöte den 20 oktober 2010 i Nyby Centrum kl. 8.30-11.30
Närvarande: 80 ombud från 46 föreningar samt 13 från UPS enligt avprickningslista.
Kaffe och te serverades före höstmötet.
1. Höstmötet öppnas
UPS’ ordförande Percy Westerlund hälsade samtliga välkomna och riktade dessutom ett
särskilt välkommen till nya äldreombudsmannen Karin Udénius, UPS’ föregående ordförande
Maj-Britt Zillén, UPS tidigare kassör Jarl Lundin, de fem representanterna från den
uppsökande verksamheten, Kjell Holm, planeringschef på Äldrekontoret, samt höstmötets
ordförande Lars Bäcklund.
Percy Westerlund informerade om en demonstration från det finländska företaget Menumat.
Denna ägde rum i angränsande lokal.
5. Kommunens nya äldreombudsman Karin Udénius presenterar sig
Karin Udénius inledde sin presentation med orden att man behöver 100 dagar på sig i en ny
roll på ett nytt arbete. Hon har en helt från kommunen fristående, opartisk roll och står på de
äldres sida. Hon tar emot synpunkter och klagomål, gör hembesök, tar emot besök bl.a.
Hennes bakgrund: sjuksköterska inom psykiatrin, inom äldreomsorgen och hon har de senaste
fem åren arbetat på Årstagårdens demenscentrum.
Karin Udénius ser sig som brobyggare mellan olika avdelningar inom kommunen och mellan
yngre och äldre.
Percy Westerlund önskade henne lycka till i det nya arbetet.
6. Kommunens uppsökande verksamhet för 80-plussare presenteras
Gert Karlsson, Per-Anders Öhman, Gunilla Åkerberg, Gunilla Månsson och Ingrid Nilsson
presenterade sina områden för den uppsökande verksamheten i Uppsala kommun.
Ett brev skickas till 80-plussaren som sedan får ett telefonsamtal och kan tacka ja eller nej till
ett hembesök. Detta är att betrakta som en service och är frivilligt för individen. Vid ev.
hembesök delas bra att ha-material ut; detta kan också skickas till den som tackat nej till
besök. Nu sker en återkontakt med dem som fick besök under 2006. 5 500 personer har de
fem haft kontakt med.
UPS-ordföranden framförde ett tack för informationen.
7. Kjell Holm, planeringschef ÄLK, redovisar boendeplaner
Kjell Holm (KH) arbetar med den övergripande planeringen av förslag till uppdragsplan
(under våren) samt med förslag till boendeplan (under hösten). Den 25 november ska planen
behandlas i nämnden vid ett öppet sammanträde.
Bostadsföretagen bestämmer enligt KH själva vad de vill bygga av senior- och
trygghetsbostäder och kommunen har en viktig roll för att stimulera tillkomsten av sådana
genom antagna kriterier för att subventionera tillkomsten av trygga och säkra bostäder.
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Det befintliga bostadsbeståndet i många äldre områden i Uppsala (Tunabackar, Salabacke och
Eriksberg) saknar ofta hiss och har brister i tillgängligheten överhuvdtaget. Nu startas ett
projekt med Uppsalahem i Salabacke där t.ex. badrum ska göras säkrare genom att badkar tas
bort och ersätts med dusch med sittmöjlighet, stödhandtag sätts in o.s.v.. Detta sker redan i
dag genom s.k. bostadsanpassning, men kommunen vill enligt KH arbeta mera förebyggande i
de tidigare nämnda områdena.
Även bostadsrättsföreningar finns med i tankarna inför framtidens möjligheter till
tillgänglighet.
KH informerade om planerade boenden i Gottsunda, Stenhagen, Flogsta och Slavsta.
På gång är boenden såsom Sandellska huset, i Nyby centrum, ett finskspråkigt boende och
boende Ferlin samt ett mindre antal för personer med särskilda behov. I Bälinge pågår en
omstrukturering av boenden.
För ytterområdena gäller att det är svårt att locka fastighetsföretag att bygga där.
Percy Westerlund tackade för informationen och efterlyste synpunkter från föreningarna.
Höstmötet ajournerades för en kort fruktpaus.
2. Val av mötesfunktionärer
På förslag av valberedningen valdes
a) Lars Bäcklund till mötesordförande
b) Karin Wahlstedt, SPF Luthagen, till sekreterare
c) Margit Gustavsson, SPF Sävaådalen, och Solveig Brundin-Eriksson, PRO Björklinge,
att jämte ordföranden justera protokollet och tjänstgöra som rösträknare
3. Fråga om höstmötet är stadgeenligt kallat
Höstmötet ansågs stadgeenligt kallat.
4. Godkännande av röstlängd
Deltagarna hade avprickats på upprättad förteckning över anmälda deltagare (bil. 1). Av
denna framgår att 80 röstberättigade ombud från 46 föreningar var närvarande liksom 13
styrelseledamöter. Mötet bevistades av sammanlagt 97 deltagare.
Höstmötet godkände förteckningen som röstlängd.
5, 6 och 7 Se ovan
8. Kort information från SIU
Percy Westerlund uppmanade föreningarna att bjuda in representanter för Samorganisationen
för invandrarföreningar i Uppsala, SIU, för att informera om verksamheten.
9. Budget och årsavgift
Sven-Olov Larsson, UPS’ nye kassör, som i praktiken tog över kassörsarbetet den 1 juli
2010, redogjorde för budgetförslaget för 2011. UPS får ett överskott som bl.a. ska användas
för utbildning av styrelsen.
Johnny Andersson påpekade att 40 000 i medlemsavgifter borde ha varit 35 000 och att det
planerade resultatet borde vara -11 000 kronor.
Höstmötet beslutade i enlighet med Johnny Anderssons förslag.
Höstmötet beslutade också att årsavgiften för 2011 blir oförändrad: två (2) kronor per
medlem.
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10. Verksamhetsplan 2011
Percy Westerlund redogjorde för förslaget till verksamhetsplan för 2011.
Berit Ericsson uppmanade till besök på UPS’ hemsida och påpekade att UPS’ hemsidesadress
bör finnas med i UPS’ logotype: www.uppsalapensionarerna.se
Höstmötet beslutade dels att ta in hemsidans adress tillsammans med UPS’ logtype, dels att
godkänna verksamhetsplanen för 2011.
11. Ev. övertagande av Storgatan 11
Percy Westerlund gav en kort historik över Storgatan 11 och redogjorde för de åtgärder som
vidtagits för ett ev. övertagande av träffpunkten Storgatan 11.
Frågor om storleken på hyrorna, en förändring av köket samt inrättande av expeditionslokal i
byggnaden besvarades av UPS’ ordförande.
Höstmötet beslutade att för sin del godkänna den av styrelsen redan insända ansökan till
kommunen samt godkänna föreslagna fortsatta åtgärder för att kunna överta verksamheten vid
Storgatan 11.
12. Information från UPS
För att få till stånd en grupp som arbetar med landsbygdsfrågor uppmanade Percy Westerlund
representanterna att i resp. förening ta reda på vilka frågor som är aktuella och i vilket
sammanhang. Finns det gemensamma frågor? Nils Andersson, PRO Vattholma, föreslog
boende och kommunikationer. Boendefrågor kan lämnas till Barbro Sundström,
sammankallande i remissgruppen. Hon informerade om gruppens arbete och presenterade de
fyra medlemmarna.
Hon nås på telefon 018-55 04 20.
13. Övriga frågor
Höstmötet beslutade att UPS’ årsmöte ska hållas onsdagen den 23 mars 2011.
14. Avslutning
Percy Westerlund tackade Lars Bäcklund för väl genomfört höstmöte och överlämnade
blommor i form av blomstercheckar. Även sekreteraren erhöll samma blomstertack.
Med tack till samtliga närvarande förklarades höstmötet 2010 avslutat.
Vid protokollet
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