
 
 
Protokoll fört vid UPS’ höstmöte den 26 oktober 2011 i Nyby Servicehus kl. 8.30 -11.30 
 
Närvarande: 78 ombud från 48 föreningar samt 12 från UPS enligt avprickningslista. 
Kaffe och te serverades före höstmötet. 
 
Välkommen 
UPS’ ordförande Percy Westerlund inledde höstmötet med ett citat av James Garfield: 
”Under de dystraste dagarna av mitt liv har jag funnit en stor tröst i att helhjärtat ägna mig åt 
något arbete för mina medmänniskor.” 
Han välkomnade därefter dagens föredragshållare Maria Freeney från Uppsala Stadsteater, 
Mats Hansén och Caroline Andersson, förste resp. andre vice ordförande i Äldrenämnden, 
äldreombudsmannen Karin Udenius, Helena Thorén-Lindqvist, informatör i kommunen, samt 
hedersgästen  Lars Bäcklund. 
 
Maria Freeney (MF), informatör vid Uppsala stadsteater, redogjorde för uppbyggnaden av 
Stadsteatern, ett kommunägt aktiebolag med en politiskt tillsatt styrelse. Linus Tunström är 
konstnärlig VD och den som bestämmer repertoaren. Mycket detaljerat redovisade MF 
personalsammansättning och höstens program liksom en del av vad som sker efter jul. Hon 
poängterade att barnteater är en viktigt del av repertoaren. 
 
Mats Hansén presenterade sig och sin roll i arbetet för Uppsalas äldre befolkning. Han 
nämnde en kommande kundportal som komplement till övriga kommunikationsvägar och  
kommenterade kommunens upphandlingsrutiner för äldrevård med ska-krav och 
kvalitetskrav. 
Caroline Andersson, som tidigare presenterat sig vid UPS’ årsmöte, nämnde kort om ett 
samarbete mellan kommunen och landstinget beträffande läkemedel på vårdboenden och i 
hemvården. 
 
1. Höstmötet öppnas 
Percy Westerlund förklarade UPS’ höstmöte öppnat. 
 
2. Val av mötesfunktionärer 
På förslag av valberedningens sammankallande Berit Ericsson valdes  

a) Lars Bäcklund till mötesordförande 
b) Karin Wahlstedt, SPF Luthagen, till sekreterare 
c) Ulla Lötberg, PRO Svartbäcken, och Ann-Marie Jakobsson, SKPF avd. 3, att jämte 

ordföranden justera protokollet och tjänstgöra som rösträknare. 
 
3. Fråga om höstmötet är stadgeenligt kallat 
Höstmötet ansågs stadgeenligt kallat. 
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4. Godkännande av röstlängd 
Deltagarna hade avprickats på upprättad förteckning över anmälda deltagare (bil. 1). Av 
denna framgår att 78 röstberättigade ombud från 48 föreningar var närvarande liksom 12 
styrelseledamöter. Mötet bevistades av sammanlagt 95 deltagare. 
Höstmötet godkände förteckningen som röstlängd. 
 
5 och 6: se nedan. 
 
7. Storgatan 11 
Ewon Enqvist, Sven-Olov Larsson, Percy Westerlund och Mats Hallor ingår i UPS’ 
programgrupp.  
Ewon Enqvist informerade om träffpunktens verksamhet, där många av programpunkterna 
kallas informationsmöten, inte föreläsningar. Pensionärsföreningarna kan hyra lokaler för sina 
sammankomster men de går att hyra även för privata fester. Luciadagen firas på Storgatan 
varefter träffpunkten håller stängt till efter nyår. 
Percy Westerlund tackade Ewon Enqvist och Sven-Olov Larsson för ett mycket bra arbete för 
träffpunkten.  
Lars Bäcklund har från början följt planeringen av träffpunkten inom UPS och har med stort 
intresse tagit del av programmet. 
Beröm för träffpunktens fina program framfördes också av Ulla Myhrman, Uppsala Senior- 
universitet (USU). 
 
I avvaktan på kassörens ankomst informerade Percy Westerlund om UPS’ styrelse, 
arbetsutskott, arbetsgrupper, hemsida, KPR vars ordinarie ledamöter utses av årsmötet, LPR 
som består av ledamöter utsedda av riksorganisationerna samt uttalade en önskan om 
förbättrad kommunikation med de 62 föreningarna. 
Vidare fick vi veta om UPS’ kontakter med äldrenämnden och stadsdirektören samt 
ordförandeträffar. 
Bengt Eriksson i den pensionärspolitiska samtalsgruppen informerade om dess verksamhet, 
också förlagd till Storgatan 11. 
Från SeniorNet uttrycktes en önskan om en länk från alla föreningar till hemsidan. 
 
Höstmötet ajournerades för fruktpaus. 
 
5. Budget och årsavgift 
Sven-Olov Larsson redogjorde för budgetförslaget för 2012. UPS räknar med ett överskott 
på 
kanske 50 000:- kronor. 
Höstmötet beslutade att fastställa budgetförslaget. 
Höstmötet beslutade också att avgiften för 2012 blir oförändrad: två (2) kronor per medlem. 
 
6. Verksamhetsplan 2012 
Percy Westerlund ansåg att den stora frågan är hur UPS ska få ut information till 
föreningarna. 
Vidare vill UPS, för att få större gehör, komma in i de kommunala besluten för äldrefrågor i 
ett tidigare skede innan de diskuteras på den politiska sidan. 
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Lars Bäcklund påpekade att beslut om den kommunala omorganisationen samt namn för de  
olika nämnderna ska fattas före årsskiftet. Äldrenämnden är enligt honom inte berörd. Den 
väsentliga förändringen är att få en bättre organisation för samhällsbyggnad överhuvudtaget.	
Gemensam huvudman för kollektivtrafiken i hela länet som börjar fungera den 1 januari 2012 
blir landstinget. 
Höstmötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen för 2012. 
 
8. Aktuella frågor 
Kollektivtrafiken 
Nils Andersson, PRO Vattholma, informerade om att UL lovat köra en anropslinje över Lena 
kyrka men att så inte skett och undrade vad UPS kan göra i ärendet. Percy Westerlund 
konstaterade att detta är UPS-frågor och påminde om att vanliga resenärer tidigare kunnat åka 
med skolskjutsar.  
I uppsalatrafiken ska flera stomlinjer inrättas med längre avstånd mellan hållplatserna än vad 
fallet är i dag. Lars Bäcklund inflikade att anslutningslinjer ska finnas till stomlinjerna. UPS 
som samtalar med tjänstemän och inte politiker skulle gärna vilja tala direkt med de senare 
och framföra att de inte får glömma bort de gamla linjerna när stomlinjerna införs.  
Matarlinje från resecentrum till Akademiska sjukhuset finns som förslag. Enligt ett konsult-
förslag ska inga bussar finnas på Ackisområdet. Återstår att avvakta kommande besked. 
Färdtjänsten 
Kommunen fortsätter att sköta färdtjänsten enligt gatu- och trafikkontoret. UPS och 
handikapprörelsen är inte helt överens om hur den ska skötas. UPS föreslår en beställarcentral 
för all färdtjänst, så att ett enda nummer behöver användas. Ett nytt avtal ska träda i kraft 
nästa år. 
 
9. Övriga frågor 
Hur  ska SÄV-grupperna bäst kunna åstadkomma bra resultat? Enligt Percy Westerlund skulle 
en idé vara att placera ut de 34 vårdboendena på de föreningar som är geografiskt närmast och 
alltså kunna följa ett boende oavsett vem som driver företaget. 
Inger Sjöberg, SPF Sunnersta, vill att UPS bland andra ska se över möjligheterna att alla 
inom 300 m ska ha en park att vistas i. 
UPS’ årsmöte äger rum onsdagen den 21 mars 2012. 
 
10. 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 2011 avslutat. 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
Karin Wahlstedt  Lars Bäcklund 
sekreterare   mötesordförande 
 
  Ulla Lötberg   Ann-Marie Jakobsson 
  PRO Svartbäcken  SKPF avd. 3 
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