UPPSALA PENSIONÄRSFÖRENINGARS SAMARBETSRÅD (UPS)
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2008
Styrelsens sammansättning
Ordförande
Maj-Britt Zillén
Vice ordförande
Percy Westerlund
Sekreterare
Karl Nordh
Mats Hallor
Kassör
Jarl Lundin
Övriga ledamöter
Ordinarie

SPF Svartbäcken
PRO Rasbo-Rasbokil
SPRF avd. 7 t.o.m. 2008-10-23
PLR fr.o.m. 2008-10-24
Senioruniversitetet

Laila S Eriksson
Gunnar Michaelson
Maud Schalén
Birgitta Stein Åberg
Barbro Sundström
Carin Unebrand
Karin Wahlstedt
Ingrid Österberg

SPF Svartbäcken t.o.m.2008-10-23
RPG-rådet
PRO Eriksberg
PRO Svartbäcken
PRO Fjärdingen
SKPF avd. 3
SPF Luthagen
SPF Sunnersta fr.o.m. 2008-10-24

Ersättare

Nils Andersson
PRO Vattholma
Karl-Axel Eriksson
PRO Byggnads
Gunnar Glimmerud
PRO Vaksala-Danmark
May Beckman
PLR
Wille Holmgren
PRO Grafiska
Bernt Karlberg
PRO Svartbäcken
Britt Liljeborn
SPF Fyris
Ingrid Edlund
SPF Linné
Marianne Risberg
SKTFs pensionärssektion
Rune Strömkvist
SKPF avd. 3
Sven-Olov Larsson
SPF Luthagen fr.o.m. 2008-10-24
Styrelsens mandatperiod årsmötet 2006 – årsmötet 2010
Arbetsutskott
Styrelsens arbetsutskott består enligt stadgarna av ordförande, vice ordförande,
sekreterare och kassör.
Personliga ersättare: Karin Wahlstedt för Maj-Britt Zillén, Barbro Sundström för Percy
Westerlund, Carin Unebrand för Jarl Lundin och Birgitta Stein Åberg för Karl Nordh,
t.o.m. 2008-10-23, därefter Mats Hallor.
Revisorer för ett år
Ordinarie: Gösta Wahlund, PRO, och Gunda Nordvall, SPF, t.o.m. årsmötet 2008 (22/5
2008), fr.o.m. 23/5 2008 Sven Söderberg, SPF.
Ersättare: Torsten Wiberg, SPF, och Anders Sveidqvist, PRO.
Valberedning för ett år
Ordinarie: Lárus Jónsson, PRO, (sammankallande), Nils Olof Larsson, SPF, och Berit
Eriksson, Kommunalpensionärerna.
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Personliga ersättare: Torsten Lindh, PRO, ersättare för Lárus Jónsson, Stig Andersson, SPF,
ersättare för Nils Olof Larsson, och Maj Aldskogius, Senioruniversitetet, ersättare för Berit
Eriksson.
Av UPS styrelse tillsatta arbets- och referensgrupper
Remissgrupp på ett år:
Ordinarie ledamöter: Hans Angeldahl, SPRF, Bernt Karlberg, PRO, Barbro Sundström, PRO,
sammankallande, samt Börje Wickstrand, PRO.
Trafikgrupp:
Rune Strömkvist, SKPF avd. 3, (sammankallande), Gunnar Glimmerud, PRO, Britt Liljeborn,
SPF, Barbro Sundström, PRO, Karin Wahlstedt, SPF, och Percy Westerlund, PRO.
Kvalitetsuppföljning av mattjänsten inom kommunen:
Karl Nordh, SPRF avd. 7, (sammankallande), Ingrid Gillberg, SPF, Sven Sjöquist, Odd
Fellow, och Marianne Risberg, SKTF.
Boendegruppen vars verksamhet avslutades den 2/4 2008.
Samverkan med kommunen i ”God livsmiljö”:
Maj-Britt Zillén, SPF, och Marianne Risberg, SKTF:s pensionärssektion.
Uppföljning av varmvattenbassängen i Fyrishov:
Gun-Britt Hals, PRO.
Referensgrupp FoU äldre:
Ingrid Gillberg, SPF, Gunnar Glimmerud, PRO, Jarl Lundin, Senioruniversitetet, Gunnar
Michaelson, RPG-rådet, Karl Nordh, SPRF, t.o.m. 2008-10-23, Maud Schalén, PRO, Sven
Sjöquist, Odd Fellow, och Birgitta Stein Åberg, PRO.
Arbetsgrupp för organisering av samverkansgrupp inom äldreomsorgen, SÄV:
Percy Westerlund, PRO, (sammankallande), Lars Djurberg, SPF, Bernt Karlberg, PRO, Pelle
Lithammer, RPG, Barbro Sundström, PRO, och Carin Unebrand, SKPF avd. 3.
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.
Arbetsgrupp som skall utreda UPS webbstrategi:
Sven Olof Larsson, SPF, och Gunnar Michaelson, RPG.
Arbetsgrupp med ansvar för ”Äldremässans utställning 2008”:
Birgitta Stein Åberg, PRO, Maud Schalén, PRO, Bernt Karlberg, PRO, och Karl Axel
Eriksson, PRO.
Trafiksäkerhetsrådet i Uppsala kommun:
ordinarie styrelseledamot Percy Westerlund, PRO.
Stadgekommittén:
Karin Wahlstedt, SPF, (sammankallande), Percy Westerlund, PRO, Birgitta Stein Åberg,
PRO, Nils Andersson, PRO, och Carin Unebrand, SKPF.
Styrelse och arbetsutskott
Styrelsen har sedan föregående årsmöte haft 8 protokollförda sammanträden och
arbetsutskottet 8 protokollförda sammanträden. Utöver detta har AU regelbundet deltagit i
många överläggningar med företrädare för kommunledningskontoret, med politiker och
tjänstemän i olika nämnder.
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UPS utveckling
Vid årsskiftet 2008/2009 bestod UPS av 63 föreningar, som tillsammans hade ett medlemstal
på 19 811. Under verksamhetsåret har två föreningar begärt att få lämna UPS och UPS
styrelse har beviljat deras önskemål.
Tack till föreningen ”Dansens vänner” och ”Pensionärernas bridgeförening” för Era insatser i
UPS verksamhet.
UPS arkivhandlingar för tiden 1995-2006 har sorterats och överlämnats till Folkrörelsearkivet
i Uppsala län.
Årsmöte
Årsmötet hölls den 22 maj 2008 i Nyby servicehus på Leopoldsgatan 5, Uppsala.
Kvalitetschefen i Uppsala kommun, Gunilla Rosquist, inledde årsmötet med att tala om
Kvalitetscertifiering av Uppsala kommuns äldreomsorg. ”Det goda mötet i vardagen” är
öppningsfrasen vid varje möte och visionen är: Bästa äldreomsorgen för Uppsalaborna.
Affärsidén är en konkurrenskraftig och flexibel äldreomsorg med individen i fokus.
Lena Lantz, avdelningschef och t.f. chef för Gatu- och trafikkontoret, informerade om ”Gatuoch Trafiknämndens arbete med färdtjänstregler”. Eftersom förslaget om en
beställningscentral inte gick igenom, påbörjades en upphandling för färdtjänst och anbud för
personbilstransporter ska vara inlämnade den 16 juni. Den 1 oktober 2008 blir det nya
avgifter.
Efter stadgeenliga årsmötesförhandlingar med föredragning av verksamhets- och ekonomisk
berättelse fanns det några punkter kvar på dagens föredragningslista. Behandla styrelsens
förslag att ändra UPS verksamhetsår till kalenderår fr.o.m. 2009. Årsmötet beslöt att UPS
verksamhetsår från 2008 skall vara kalenderår och att UPS årsmöte 2009 skall hållas under
april månad.
Styrelsen fick i uppdrag att genomföra en översyn av UPS stadgar med bl.a. ovanstående
grund och att efter remiss till anslutna pensionärsföreningar föreläggs förslag till ändringar för
årsmötet 2009.
Stadsdirektören Kenneth Holmstedt informerade om ”Kommunstyrelsens Fokusplan och om
kommunens utveckling i framtiden”. Holmstedt var stolt över att Uppsala i fyra år haft
ekonomi i balans.
Kommunen skall fokusera på omvärldsfrågorna. I dag finns ingen bostadsbrist i Uppsala, det
byggs 2000 lägenheter i år, i fjol 1500 och lika många året dessförinnan. Stadsdirektören
avslutade sin föreläsning med orden: Uppsala är en fantastisk kommun att arbeta i.
Aktuellt från UPS-styrelsen
Information om UPS uppfattning om förslaget till IVE 2009-2012 i Uppsala kommun.
Arbetsutskottet hade haft mycket kort tid på sig och inte haft något material från oppositionen
att ta ställning till. 20 mkr är avsatta i investeringsbudgeten under de fyra åren för byggande
av äldrebostäder varje år.
Information gavs om SÄV-gruppernas verksamhet av Percy Westerlund som också hänvisade
till en tryckt broschyr som ger information om SamverkanÄldreVård men Westerlund
framförde också ett önskemål om en hemsida för mer information om SÄV och dess
verksamhet.

3

Ordföranden Zillén avslutade styrelsens information med att framföra en uppmaning till
närvarande i årsmötet – att ta del av utskickade handlingar och inte bara arkivera dem.
Höstmötet
Höstmötet genomfördes den 23 oktober 2008 i Nyby Servicehus.
Före förhandlingarna bjöds deltagarna på kaffe/te och smörgås.
UPS ordförande Maj-Britt Zillén öppnade höstmötet med att hälsa gäster och ett stort antal
medlemmar från pensionärsföreningarna välkomna.
Projektledaren Tapio Hovebro från Kommunkontoret informerade om Uppsala stad –
Kulturhuvudstad år 2014? Han redovisade Uppsalas konkurrenter och nämnde att Liverpool
och Stavanger är årets kulturhuvudstäder. Varför skall 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.
Uppsala Å-rummet, ett resecentrum, natur och kultur och många vetenskapsmän härifrån.
Hovebro påpekade som svar på en fråga att Uppsalaborna borde känna större stolthet över sin
stad.
Projektledaren Anette Börjeson från Uppsala kommuns samverkansgrupp ”God livsmiljö”,
ideell, social och volontärverksamhet, informerade om Samverkansgruppens verksamhet i de
24 organisationerna 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 Anette Börjeson på kommunens telefon för vidare
information.
Paus med frukt – mycket populärt – också med tillfälle att umgås en stund.
Ärenden kvar sedan årsmötet 2008.
Föredragning och behandling av ekonomisk redovisning för 2007. Revisorerna lämnade sin
berättelse för 2007. Höstmötet fastställde enhälligt resultat- och balansräkningen. Och på
fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2007 blev svaret på revisorernas förslag att styrelsen
beviljades ansvarsfrihet för den gångna perioden.
Fyllnadsval
Val av sekreterare efter Karl Nordh. På förslag av UPS valberedning valdes Mats Hallor,
Pensionerades Lärares Riksförbund, till ny sekreterare efter Karl Nordh.
Val av ledamot efter Laila S Eriksson. På valberedningens förslag fanns Ingrid Österberg,
ersättare i UPS styrelse. Ingrid Österberg, SPF, valdes till ordinarie ledamot i UPS styrelse.
Till ersättare valde höstmötet Sven Olof Larsson, SPF Luthagen
Några programpunkter fanns kvar på 2008 års höstmöte:
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 att genomföras
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1/11 2008 och skall vara helt i gång vid årsskiftet. Den enskilde skall ha större makt över sin
situation, möjlighet att få en annan utövare om man inte är nöjd. Katalog finns med uppgifter
på olika utövare. Mer information kan fås genom broschyr om eget val och genom
informationsmöten i kommunens regi.
Höstmötets sista punkt
Styrelsens information – tiden var kort.
UPS ordförande Maj-Britt Zillén uppmanade mötesdeltagarna att vaccinera sig inför ev.
influensaepidemi. Hon hoppades också att UPS skall 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. Stadgeförslaget kommer att sändas ut till föreningarna och skall vara åter senast 15/2
2009. Beslut fattas vid UPS årsmöte den 23 april 2009.
Kort information om det senaste beträffande färdtjänsten.
SÄV-grupperna har sin utbildningsträff 19/11 2008 tillsammans med utförarna.
Jarl Lundin informerade om de nya lokalerna för ett seniorernas hus i gamla tingshuset med
två stora samlingslokaler och grupprum med all tänkbar utrustning.
Så kom höstmötet till avslutning och TACK!
Maj-Britt Zillén tackade Karl Nordh, UPS ständige sekreterare och språkrör, för det arbete
han utfört för UPS. 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 Karl Nordh många goda år med
hustru Ruth.
Helena Thorén-Lindquist tackade för samverkan i snart sex år och sade att alla varit djupt
imponerade av hans engagemang och kunskaper.
Karl Nordh sade sig gärna ha varit kvar om inte synen blivit så dålig. Nordh har arbetat för
UPS och på expeditionen i tolv år.
Arbetsuppgifter för UPS arbetsutskott och styrelse
UPS remissgrupp: enligt styrelsens protokoll 2008-02-06 § 9 beslutade styrelsen att gruppen
byter namn till ”UPS remissgrupp”.
Gruppen bereder och beslutar om yttranden över alla remisser om ”Program och
Detaljplaner”, varje projekt studeras noga och remissgruppens svar är grundat på att
byggnationerna och miljön skall vara de allra bästa för seniorer.
Trafikgruppen: gruppen driver med stor kraft ärenden och trafikfrågor. Under verksamhetsåret
har gruppen behandlat bl.a. frågorna rörande färdtjänsten samt en hel rad trafikfrågor gällande
Uppsala kommun. Färdtjänstfrågorna har varit många och komplicerade.
Boendegruppen: ärenden och frågor omkring planerat boende för seniorer ingår som ett
naturligt uppdrag i remissgruppens arbete. Styrelsen beslutade därför att entlediga
boendegruppen fr.o.m. 2/4 2008. Styrelsen tackade för deras insatser.
Samverkan med kommunen i ”God livsmiljö”: Under verksamhetsåret har ett antal
informationsmöten i regi av God livsmiljö genomförts, då varje närvarande organisation har
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fått tillfälle att informera om genomförd eller planerad verksamhet. En ny broschyr ”Volontär
i Uppsala” som riktar sig mot allmänheten har utkommit.
Referensgruppen FoU äldre: FoU kallar den av UPS styrelse valda gruppen till information.
Under arbetsåret 2008 har UPS expedition ej erhållit någon information.
Arbetsgrupp för organisering av samverkansgrupp inom äldreomsorgen, SÄV, som står för
SamverkanÄldreVård: arbetsgruppen har bildats för att samråda och diskutera förslag till
förbättringar med utförarna av äldrevård i Uppsala kommun.
Referensgrupp för samverkan med Apoteksbolaget Fyrklövern i Uppsala: Gruppen
sammanträder för att få information om läkemedel och dess användning.
Arbetgrupp för att genomföra en översyn av arbetsgruppernas sammansättning:
Gruppen har inte hunnit komma med någon rapport ännu eftersom den är nytillsatt.
Arbetsgruppen för justering av UPS stadgar: Karin Wahlstedt, Percy Westerlund, Birgitta
Stein Åberg, Nils Andersson och Carin Unebrand.
Arbetet med UPS stadgar har pågått under hela verksamhetsåret med remiss till anslutna
föreningar i UPS. Ärendet kommer upp på UPS årsmöte 2009.
UPS ingår med ledamot i följande projekt:
”Forskningsprojektet inomhusmiljö – luftpartiklar på vårdboenden”: Birgitta Fornstedt och
Gunnar Michaelson.
Uppsala universitets socionomprogram: UPS-representant Birgitta Stein Åberg.
Nils Andersson är kontaktperson för bevakning av projekt vid Uppsala kommuns
anhörigcentrum.
Samarbete med Uppsala kommun
UPS har ett samverkansavtal med KS. Genom avtalet får UPS handlingar och protokoll från
Uppsala kommuns olika instanser, en mycket viktig information eftersom UPS inte har
närvarorätt vid Äldrenämndens sammanträden. Den informationen är UPS livsnerv för att
UPS skall kunna informera sina medlemmar eller påpeka till KS då UPS finner förslag som
inte kan godtagas. UPS kan också driva på.
Överläggningar med stadsdirektör Kenneth Holmstedt, Uppsala kommun.
UPS arbetsutskott träffar stadsdirektören med medarbetare fyra gånger per år för information
och kan då också framföra det UPS vill diskutera. Kommunens ekonomi är av stort intresse
för UPS.
Kommunala Pensionärsrådet, KPR
Kommunala pensionärsrådet är placerat under Äldrenämnden. UPS har fyra ordinarie
ledamöter och lika många ersättare. KPR sammanträder fyra gånger per år. Till KPRs
sammanträden kan/får UPS lämna in de ärenden eller frågor som UPS tycker är viktiga för
tillfället, kanske ibland väcka intresse för ”gammal fråga”. Äldreombudsmannen Margaretha
Åkerlund Skuteli är adjungerad liksom kommunalrådet Lars O Ericsson. Från Äldrenämnden
deltar fyra politiker.
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Äldrenämndens presidium
Före varje Äldrenämndssammanträde kallas UPS, HSO och Anhörigrådet till genomgång av
föredragningslistan inför nästa dags ÄLN-sammanträde. Vid sammanträdet deltar v. ordföranden i ÄLN Gunnel Jägare och direktör Tommy Winberg. Under det sammanträdet finns
möjligheter för UPS att framföra synpunkter.
Verksamhetschefen för Äldreomsorgen Karin Proos och någon av hennes medhjälpare
träffar UPS ett antal gånger under ett verksamhetsår, och har då tillfälle att ställa frågor och få
information om kommande verksamhet.
Uppsala kommun, kompetensstegen
Ingrid Berglin-Eriksson och Margareta Stenvald informerar UPS arbetsutskott kontinuerligt
om de aktiviteter som tillhör Kompetensstegens program. Detta är en uppbyggnad av
verksamhetsförlagd utbildning för sjuksköterskor och sjukgymnaster. Statliga medel för
Kompetensstegen finns för hela 2008. Från 2009 är det enbart kommunbidrag som gäller.
Övrig verksamhet
Kursmaterial till studiecirkeln ”Sömn utan läkemedel” som är ett uppdrag från landstinget för
att utbilda handledare till studiecirkeln. Uppdraget tilldelades ABF och Studieförbundet
Vuxenskolan. UPS ordförande Maj-Britt Zillén åtog sig uppdraget. En cirkel genomfördes
och Zillén har lämnat rapport till landstinget.
En grupp har deltagit i en kvalitetsuppföljning av mattjänsten i Uppsala kommun. Gruppen
har haft överläggning med UVBs kostservice angående kommunens mattjänst för äldre och
funktionshindrade.
Utbildning, information
Den 9 september 2008 hölls en konferens i Uppsala för UPS föreningsordförande. Temat för
dagen, ”UPS framtida verksamhet”, diskuterades i grupper för att efterhöra föreningarnas
önskemål om vilka frågor de ser som mest aktuella och vilka uppdrag som åvilar
föreningarnas styrelser enligt UPS stadgar.
Planeringsdagen för KPR-ledamöter den 23 september 2008 i UPS klargjorde att samverkan
skall ske innan ett beslut avses fattas.
Konferensdag för UPS styrelse den 1 oktober 2008 ombord på Birka Paradise då styrelsen
behandlade bl.a. ärendet om revidering av UPS stadgar.
UPS v. ordförande Percy Westerlund har varit den drivande kraften i SÄV-gruppernas
verksamhet. Han har iordningställt informationspärmar till gruppernas medlemmar. Under
hans ledning har två utbildningsdagar för SÄV-grupperna genomförts, den 6 oktober och den
19 november, tillsammans med representanter för vårdgivarna. Ett uppskattat arrangemang.
Styrelseledamöter har under året medverkat med information om UPS verksamhet i olika
pensionärsföreningar.
UPS har under verksamhetsåret diskuterat en verksamhetsplan, den första i UPS historia, för
år 2009, att gälla till huvudsaklig efterrättelse.
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Avsända skrivelser
- Till kommunstyrelsen: Angående IVE 2009-2012 i Uppsala kommun
- Remissvar från ÄLK angående översyn av biståndshandläggning
- Till samtliga pensionärsföreningar. Kallelse till UPS höstmöte 23/11 2008
- Till samtliga ordförande i anslutna föreningar: inbjudan till ordförandekonferens 9/9 2008
- Kallelse till årsmöte 22/5 2008
- Till anslutna föreningar angående inbetalning av medlemsavgiften för 2008
- Till KS och ÄLN UPS årsmötesprotokoll 2008 samt UPS VB
- Till ÄLK: yttrande över förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och
LSS inom äldreomsorgen för personer över 65 år. En arbetsgrupp bestående av Ingrid
Österberg, Birgitta Stein Åberg, Barbro Sundström och Gunnar Michaelson utformade
förslaget.
- Till KS 22/9 2008 Angående egenavgift för färdtjänst
- Stort antal detaljplaner för byggnationer i Uppsala kommun har efter utredning översänts
till Uppsala kommun
- Media får kontinuerligt information om UPS verksamhet – även inbjudan till UPS års- och
höstmöten. Från års- och höstmötena sänder UPS inbjudan och release.
- Svar till ÄLN ang. ”Synpunkter på remiss angående biblioteksverksamhet i Uppsalas Norra
och Östra delar”
- UPS har avgivit skriftligt yttrande om riktlinjerna för samverkan med ideella sektorn
- Översyn av biståndshandläggning – yttrande översänt från UPS
- Hemställan till Uppsala kommun om ”Bidrag till UPS verksamhet för budgetåret 2009” ,
avsänt 23/10 2008
Så äntligen har UPS ett normalt arbetsår, 2008, med normal tideräkning. Ett arbetsår med
många bollar i luften och många som engagerats i verksamheten, ett verkligt drivande arbetsår
med många stora uppgifter för framtiden. Som vi alla vet, kan allt inte bli som vi önskar och
vill åstadkomma, men UPS har många bland sina 20.000 medlemmar som har idéer om hur vi
skall kunna motsvara de önskemål som finns – allt ifrån boende, mat, information, personliga
kontakter till motion. Vi arbetar vidare för att försöka uppnå de önskemål som medlemmarna
ställer. Det finns också plats för fler att hjälpa till i UPS verksamhet. Välkomna!
TACK till Uppsala kommuns budbärare som på ett mycket positivt sätt handlagt ärenden som
UPS lagt på bordet och tack för ett mycket gott samarbete.
Uppsala i januari 2009
Maj-Britt Zillén

Percy Westerlund

Jarl Lundin

Mats Hallor

Karin Wahlstedt

Barbro Sundström

Carin Unebrand

Maud Schalén

Birgitta Stein Åberg

Gunnar Michaelson

Ingrid Österberg
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