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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2007 – 2008
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Styrelsens mandatperiod årsmötet 2006 – årsmötet 2010
Arbetsutskott
Styrelsens arbetsutskott består enligt stadgarna av ordförande, vice ordförande,
sekreterare och kassör.
Personliga ersättare: Maj-Britt Zillén för Birger Andersson t.o.m. 25/10 2007.
Fr.o.m. 26/10 2007 Karin Wahlstedt för Maj-Britt Zillén, Barbro Sundström för Percy
Westerlund, Carin Unebrand för Jarl Lundin och Birgitta Stein Åberg för Karl Nordh.
Revisorer för ett år
Ordinarie: Gösta Wahlund, PRO, och Gunda Nordvall, SPF.
Ersättare: Torsten Wiberg, SPF, och Anders Sveidqvist, PRO.
Valberedning för ett år
Ordinarie: Lárus Jónsson, PRO, (sammankallande), Nils Olof Larsson, SPF, och Ivar
Andersson, PRO.

Personliga ersättare: Stig Andersson, SPF, för Nils Olof Larsson, Maj Aldskogius,
Senioruniversitetet, för Ivar Andersson och Torsten Lindh, PRO, för Lárus Jónsson.
Av UPS styrelse tillsatta arbets- och referensgrupper
Referens- och remissgrupp för ett år:
Ordinarie ledamöter: Hans Angeldahl, SPRF, Bernt Karlberg, PRO, Barbro Sundström, PRO,
Börje Wickstrand, PRO, och Maj-Britt Zillén, SPF, (sammankallande t.o.m. 25/10 2007),
därefter Barbro Sundström.
Trafikgrupp:
Rune Strömkvist, (sammankallande), Gunnar Glimmerud, Britt Liljeborn, Barbro Sundström,
Karin Wahlstedt och Percy Westerlund.
Kvalitetsuppföljning av mattjänsten inom kommunen:
Karl Nordh, (sammankallande), Ingrid Gillberg, Sven Sjöquist och Marianne Risberg.
Boendegruppen:
Karl-Axel Eriksson, (sammankallande), Nils Andersson, Carin Unebrand och Karin
Wahlstedt.
Samverkan med kommunen i ”God livsmiljö”:
Maj-Britt Zillén och Marianne Risberg.
Uppföljning av varmvattenbassängen i Fyrishov:
Gun-Britt Hals.
Referensgrupp FoU äldre:
Ingrid Gillberg, Gunnar Glimmerud, Jarl Lundin, Gunnar Michaelsson, Karl Nordh, Maud
Schalén, Sven Sjöquist och Birgitta Stein Åberg.
Arbetsgrupp för organisering av samverkansgrupp inom äldreomsorgen, SÄV:
Percy Westerlund, (sammankallande), Lars Djurberg, Bernt Karlberg, Pelle Lithammer,
Barbro Sundström och Carin Unebrand.
Referensgrupp för samverkan med Apoteksbolaget Fyrklövern Uppsala:
Ulla Eklund, SPF, Erik Ekman, SKPF, Lena Forsberg, SPF, Curt Johansson, PRO, Inga
Lagerstedt, SPF, Hans Laginder, KF, Gunilla Lanner, SPF, Pelle Lithammer, RPG, Torgny
Sjöberg, SPRF, och Rune Åberg, PRO.
Styrelse och arbetsutskott
Styrelsen har sedan föregående årsmöte haft 8 protokollförda sammanträden och
arbetsutskottet 10 protokollförda sammanträden. Utöver detta har AU regelbundet deltagit i
många överläggningar med företrädare för kommunledningskontoret, med politiker och
tjänstemän i olika nämnder.
UPS utveckling
Vid årsskiftet 2007/2008 bestod UPS av 65 föreningar, som tillsammans hade
medlemmar.
Årsmöte
Årsmötet hölls den 24 maj 2007 i Nyby servicehus.
Verksamhetsområdeschefen för äldreomsorgen Karin Proos beskrev äldreomsorgens
organisation. För 2006 var omslutningen 856 miljoner kronor med 2 000 anställda och 2 000
brukare i hemvården.
Under oktober månad hoppades Karin Proos att få äldreomsorgen certifierad. Därmed
kommer äldreomsorgen att vara den enda kommunala omsorg som har en sådan certifiering i
Uppsala. Mottot är ”Det goda mötet i vardagen”.

Konsulenterna Per-Anders Öhman och Gert Karlsson redogjorde för den uppsökande
verksamheten i kommunen. De har noterat de hinder som finns för äldre som t.ex. avsaknad
av hissar, brist på information från kommunen, dålig tillgänglighet på grund av alla koder,
äldre saknar datorer. Trygghetsboende efterfrågas. Detta är bara några frågor som de fann
under besöken hos äldre i några stadsdelar.
Efter stadgeenliga årsmötesförhandlingar med föredragning av verksamhets- och ekonomisk
berättelse fanns några punkter kvar på dagens föredragningslista:
Styrelsens förslag till stadgeändring
Vid årsmötet 2006 hade valberedningen framfört som sin åsikt att referens- och
remissgruppen borde utses av styrelsen och inte som nu av årsmötet. Årsmötet gav styrelsen i
uppdrag att göra en stadgeöversyn och presentera sitt förslag på nästkommande årsmöte.
Årsmötet 2007 beslöt att fastställa de föreslagna stadgeändringarna – det är styrelsen som
utser ledamöter i UPS referens- och remissgrupp. Senare har styrelsen också avskaffat
ersättare i denna grupp.
UPS ekonomi – att höja medlemsavgiften
Beslutet blev att fr.o.m. 2008 höja avgiften för anslutna pensionärsföreningar till 2:- kronor
per medlem och år.
Aktuellt från styrelsen
Percy Westerlund inledde sitt anförande med att presentera broschyren ”Var är min plats?”
när det gäller cyklister och gående.
Westerlund fortsatte med information om de sju SÄV-grupperna, d.v.s. Samverkan Äldre
Vård vars motto är ”Hur kan vi hjälpa till i äldreomsorgen?” Meningen med arbetet är inte att
granska utförarna utan att lyssna, föra samtal, lösa uppkommande problem och, i
förekommande fall, föra frågorna vidare till UPS och sedan till Äldrekontoret.
Karl Nordh informerade från UPS matgrupp om den kvalitetsuppföljning som gruppen gjort
sedan starten 2001. Han påpekade vikten av att hemtjänstpersonal är närvarande vid måltiden
och att den timme som beviljats ska vara en timme, inte en kvart. Ensamhet och brist på social
gemenskap är svar gruppen fått när pensionärer tillfrågats.
Socialkonsulent Anders Forslund från Länsstyrelsen informerade om arbetet med ej
verkställda beslut inom äldreomsorgen.
Antalet ej verkställda beslut har ökat i Uppsala län. Varje beslut som inte är verkställt efter tre
månader ska rapporteras till länsstyrelsen, till kommunfullmäktige och kommunrevisorerna.
Kommunerna ska också ange varför de inte verkställt beslutet. Brist på resurser, brist på
personal och brist på särskilda boenden är de övervägande skälen.
Höstmöte
Höstmötet genomfördes den 25 oktober 2007 på Nyby servicehus.
UPS ordförande Birger Andersson öppnade höstmötet med att hälsa gäster och ett stort antal
medlemmar från pensionärsföreningarna välkomna.
Universitetslektor Marianne Winqvist informerade om ”Munhälsa för äldre multisjuka”. Den
1 januari 1999 reformerades det statliga stödet för tandvård för vuxna och landstinget fick ett
utökat ansvar för att bedriva uppsökande verksamhet med bedömning av munhälsa bland
vissa sjuka, äldre och funktionshindrade samt svara för att dessa personer erbjuds nödvändig
tandvård.
Den enskilde bestämmer själv om hon/han vill ha behandlingen utförd. Eftersom reformen är
mindre känd måste vi alla hjälpa till med information. Att få bedömning av sin munhälsa och
tandstatus är en kostnadsfri rättighet.

Äldreomsorgen i Uppsala kommun
Äldrenämndens ordförande Gustaf von Essen beskrev problemen med de långa köerna till
särskilda boenden och beklagade djupt den situation som uppstått. Nya boenden kommer i
Stenhagen, Sävja, Valsätra, Löten och Västergården i Svartbäcken.
Sov gott - utan läkemedel
Läkemedelschefen Agneta Eklund och apotekaren Thomas Lindqvist från landstingets
läkemedelskommitté informerade om de planer som kommittén har för att sprida kunskap om
riskerna med att använda sömntabletter.
Ett utbildningspaket har iordningställts avsett för studiecirklar. Studieförbunden ABF och
Studieförbundet Vuxenskolan har utbildat cirkelledare för ändamålet.
Läkemedelskommitténs kampanj startar i början av 2008. Kontakta Ditt studieförbund! var
deras slutliga rekommendation.
Fyllnadsval
Ordförande – på förslag av valberedningen valdes Maj-Britt Zillén, SPF Svartbäcken, till
ordförande efter Birger Andersson som avgick på egen begäran. Beslutet var enhälligt.
Maj-Britt Zillén ingår som ordinarie ledamot i UPS arbetsutskott och kommunala
pensionärsrådet, KPR.
Till ny ordinarie ledamot i styrelsen valdes, på valberedningens förslag, Laila S Eriksson, SPF
Svartbäcken.
Till ny ersättare i styrelsen valdes, på valberedningens förslag, Ingrid Österberg, SPF
Sunnersta.
Höstmötets avslutning
Före avslutningen avtackades avgående ordföranden Birger Andersson av UPS sekreterare
Karl Nordh. Han sade bl.a. att Birger varit en mycket god ledare för styrelsen och alltid lett
styrelsen till goda beslut i enighet. Han har också varit en bra företrädare för samtliga
pensionärsföreningar.
Arbetsuppgifter för styrelsen under det gångna verksamhetsåret
Referens- och remissgruppen: Gruppen behandlar program och detaljplaner och har under
verksamhetsåret handlagt närmare ett hundra remisser. Varje projekt har studerats noga innan
svaret sammanställts och sänts åter till Stadsbyggnadskontoret. Remissgruppens svar är
grundat på att byggnationerna ska vara till det bästa för seniorer.
Trafikgruppen: Rune Strömkvist, sammankallande, driver trafikfrågorna med stor energi.
Gruppen har främst behandlat frågor rörande färdtjänst samt en hel rad trafikfrågor och olika
trafiksituationer i Uppsala kommun.
Trafikgruppen har också avsänt skrivelser till Uppsala kommuns gatu- och trafiknämnd
gällande trafiken och planeringen för bussarnas framkomlighet.
Boendegruppen: Gruppen handlägger frågorna omkring hur och var det planeras boende för
seniorer.
Kvalitetsuppföljning av mattjänsten inom hemvården: Karl Nordh är sammankallande i den
grupp som tillsammans gör studiebesök och deltar i information om många frågor som finns
omkring mattjänsten.
Uppföljning av varmvattenbassängen i Fyrishov: Gun-Britt Hals är UPS kontaktperson och
hon vill påminna föreningarna att det finns plats för fler i varmvattenbassängen i Fyrishov.
Samverkansgruppen ”God livsmiljö”: Uppsala kommun och frivilligorganisationer har
undertecknat en överenskommelse som syftar till samverkan och förbättring av livskvalitén
för äldre över 65 år. Ett stort antal organisationer är med i arbetet liksom UPS.

Övrigt som UPS vill informera om
UPS arbetar intensivt med att informera om och framföra pensionärernas önskemål och därför
är vårt samarbete med olika myndigheter viktigt.
UPS har samarbete med:
KPR – kommunala pensionärsrådet
Äldrenämndens presidium
Stadsdirektören
Verksamhetschefen Äldreomsorgen
Privata vårdgivare
Gatu- och trafiknämnden
En arbetsgrupp tillsattes vid UPS styrelsesammanträde den 6/2 2008 med uppgift att granska
stadgarna.
UPS presenterade sin verksamhet i särskild monter på ”Äldres vardag” den 18/10 2007.
Verksamhetsåret omfattar tiden fr.o.m. årsmötet 2007 fram till årsmötet 2008.
Styrelsen vill till alla medlemmar i UPS och alla samverkande parter framföra ett varmt tack
för allt utfört arbete.
Tack också till alla kontakter som hjälper oss med arbetet för att äldre ska må bra och inte bli
bortglömda.
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