
 
 
UPPSALA PENSIONÄRSFÖRENINGARS SAMARBETSRÅD (UPS) 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2009 
 
Styrelsens sammansättning 
Ordförande  Maj-Britt Zillén                 SPF Svartbäcken t.o.m. 2009-04-23 
Vice ordförande Percy Westerlund              PRO Rasbo-Rasbokil t.o.m. 2009-04-23 
                           och därefter ordförande 
Vice ordförande Roland Edwardsson          SPF Luthagen fr.o.m. 2009-04-23 
Sekreterare  Mats Hallor                      PLR t.o.m. 2009-10-21 
  Karin Wahlstedt                 SPF Luthagen fr.o.m. 2009-10-21 
Kassör  Jarl Lundin                      Senioruniversitetet 
 
Övriga ledamöter 
Ordinarie  Gunnar Michaelson RPG Missionskyrkan i Uppsala 

Maud Schalén PRO Eriksberg t.o.m. 2009-06-30 
Maj-Lis Lundin PRO fr.o.m. 2009-10-21 
Birgitta Stein Åberg PRO Svartbäcken    
Barbro Sundström PRO Fjärdingen 
Carin Unebrand SKPF avd. 3 
Ingrid Österberg SPF Sunnersta  

Ersättare  Nils Andersson PRO Vattholma t.o.m. 2010-06-08 
  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 t.o.m. 2009-06-30 
  Sven-Olov Larsson SPF Luthagen 
  Eva Gosselman SKPF avd 3 fr.o.m. 2009-10-21 
  Gunilla Marklund SKPF avd 3 fr.o.m. 2009-10-21  
 
Styrelsens mandatperiod årsmötet 2006 – årsmötet 2010 
 
Arbetsutskott 
Styrelsens arbetsutskott består enligt stadgarna av ordförande, vice ordförande, 
sekreterare och kassör. 
Ersättare: Barbro Sundström, Carin Unebrand, Birgitta Stein Åberg, Karin Wahlstedt  
(t.o.m. 2009-10-21) och Mats Hallor (fr.o.m. 2009-10-21). 
 
Styrelse och arbetsutskott 
Styrelsen har haft åtta (8) protokollförda sammanträden (varav heldag 30/9) och 
arbetsutskottet åtta (8) protokollförda sammanträden. Utöver detta har AU regelbundet 



deltagit i många överläggningar med företrädare för kommunledningskontoret, med politiker 
och tjänstemän i olika nämnder. 
Kommunala pensionärsrådet (KPR): 5 möten 
Äldrenämndens presidium (ÄLN): 9 möten 
Stadsdirektören Kenneth Holmstedt: 4 möten 
Kompetensstegen: 3 möten (under våren 2009) 
Uppsala Vård och Bildning (UVB): 5 möten 
Samverkan Äldre Vård (SÄV): 2 heldagar 
Ordförandekonferens: 1 heldag 
 
UPS utveckling 
Vid årsskiftet 2009/2010 bestod UPS av 63 föreningar som tillsammans hade ett medlemstal 
på ca 20 000 medlemmar. 
 
Revisorer för ett år 
Ordinarie: Gösta Wahlund  och Sven Söderberg. 
Ersättare: Torsten Wiberg och Anders Sweidqvist t.o.m. årsmötet 2009, sedan Kerstin Olsson. 
 
Valberedning för ett år 
Ordinarie: Lárus Jónsson (sammankallande) t.o.m. 2009-04-23, Berit Eriksson 
(sammankallande) fr.o.m. 2009-04-23 och Nils Olof Larsson.  
Personliga ersättare: Torsten Lindh, ersättare för Lárus Jónsson, Stig Andersson, ersättare för 
Nils Olof Larsson, och Maj Aldskogius, ersättare för Berit Eriksson.  
 
Av UPS styrelse tillsatta arbets- och referensgrupper: 
Arbetsgruppen för organisering av samverkansgrupper inom äldreomsorgen, SÄV  
Percy Westerlund (sammankallande), Lars Djurberg, Bernt Karlberg, Pelle Lithammer, 
Barbro Sundström och Carin Unebrand.  
Under första halvåret var åtta SÄV-grupper i verksamhet. Fyra grupper följde UVBs 
verksamhet inom vårdboende, hemtjänst, jour och stöd. Hemtjänst- och 
vårdboendeverksamheten som utfördes av Attendo, Förenade Care, Aleris och Carema har 
haft var sin samverkansgrupp. UVBs organisation ändrades vid halvårsskiftet, vilket fick till 
följd att vårt samarbete måste ske på nytt sätt. Caremas verksamhet i kommunen upphörde 
den 1 november 2009. Samtidigt utökades SÄV inom Förenade Care med en medlem, 
eftersom Rasboområdet tillkom i den verksamheten. Vid en gemensam träff för alla SÄV-
grupper under november månad diskuterades arbetet för att få ett bättre grepp om 
verksamheten och de åtgärder som behöver vidtas. Då fördes också samtal om hemtjänstens 
”fria val” och hur vi på bästa sätt kan följa utvecklingen där.  
Fyra nya vårdboenden har tillkommit och en ny vårdgivare, Kosmo, har etablerat sig i 
kommunen. Samarbetet med Kosmo skall utredas för att påbörjas då verksamheten startat till 
fullo på dessa boenden.  
Ordföranden, kassören och Gunnar Glimmerud representerade UPS vid invigningen av 
vårdboende Linné i Sävja den 24 november. Tidigare har Västergårdens vårdboende invigts, 
medan vårdboendena vid Bernadotte och Ferlin kommer att invigas i början av 2010. 
 
Remissgrupp på ett år 
Ordinarie ledamöter: Hans Angeldahl, Bernt Karlberg, Barbro Sundström (sammankallande) 
samt Börje Wickstrand. 
Gruppen deltar i samrådet om detaljplaner men lämnar också yttranden över översiktsplaner. 
Särskilt bevakas hur man planerar för äldres boende, vård, fritidsaktiviteter o.s.v. 



Trafikgrupp 
 Rune Strömkvist (sammankallande) t.o.m. juni, Gunnar Glimmerud, Britt Liljeborn, Barbro 
Sundström, Karin Wahlstedt och Percy Westerlund. Gruppen arbetar med trafikfrågor från 
seniorperspektiv inom olika områden såsom busstrafik, färdtjänst, väghållning och polis. 
 
Kvalitetsuppföljning av mattjänsten inom kommunen 
Karl Nordh (sammankallande), Ingrid Gillberg, Sven Sjöquist, Marianne Risberg och Gunnar 
Michaelson. 
Uppgiften är att följa matsituationen för pensionärerna i kommunen. 
 
Samverkan med kommunen i ”God livsmiljö” 
Maj-Britt Zillén t.o.m. årsmötet 2009. 
Gruppen har därefter varit vilande på grund av omorganisation. 
 
Arbetsgrupp som utreder UPS webbstrategi 
Sven-Olov Larsson, Gunnar Michaelson, Mats Hallor samt webbansvarige Heval Bozarslan 
har genom sitt arbete fått i gång UPS hemsida. Mats Hallor ser till att hemsidan genom Heval 
Bozarslan fylls med information. 
 
Arbetsgrupp för genomgång av en översyn av arbetsgruppernas sammansättning 
Sven-Olov Larsson och Gunnar Michaelson har genomfört och redovisat sin  
genomgång av de olika arbetsgruppernas sammansättning. 
 
Arbetsgrupp med ansvar för ”Äldremässans utställning 2009” 
Birgitta Stein Åberg, Bernt Karlberg och Karl Axel Eriksson. 
 
Stadgekommittén  
Karin Wahlstedt (sammankallande), Percy Westerlund, Birgitta Stein Åberg, Nils Andersson 
och Carin Unebrand lade fram sitt förslag till årsmötet 2009 som antog stadgarna. 
 
UPS ingår med ledamot/ledamöter i följande projekt:    
Referensgrupp FoU äldre 
Ingrid Gillberg (t.o.m. juni), Gunnar Glimmerud, Jarl Lundin, Gunnar Michaelson,  Maud 
Schalén (t.o.m. juni), Sven Sjöquist, Birgitta Stein Åberg och Kalle Nordh (t.o.m. juni) är 
UPS representanter. 
Referensgruppen för FoU äldre är ett stöd för Regionförbundet för Uppsala län i frågor som 
rör äldreforskning. 
Trafiksäkerhetsrådet i Uppsala kommun 
Percy Westerlund är ordinarie styrelseledamot. 
Mat- under Måltidsprojektet (MuMs) inom äldreomsorgen i Uppsala kommun 
Gunnar Michaelson ingår som UPS representant i projektet som drivs av institutionen för 
folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Klinisk nutrition och metabolism är 
huvudfrågor. 
Om läkemedel 
Gunnar Michaelson är UPS representant i en grupp som drivs från Läkemedelsenheten i 
landstinget och sammanträder 1-2 gånger per år. Läkemedelskonsumtion och försök till 
reduktion av sömnmedel är viktiga frågor. 
Forskningsprojektet inomhusmiljö – luftpartiklar på vårdboenden. Birgitta Fornstedt och 
Gunnar Michaelson.  
Uppsala universitets socionomprogram. UPS representant är Birgitta Stein Åberg. 



Uppsala kommuns anhörigcentrum. Nils Andersson har fram till juni varit UPS 
kontaktperson.  
 
Samarbete med Uppsala kommun 
UPS har ett samverkansavtal med kommunstyrelsen (KS). Genom avtalet får UPS handlingar 
och protokoll från Uppsala kommuns olika instanser. 
 
Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
Kommunala pensionärsrådet är placerat under ÄLN. 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 ÄLN deltar fyra politiker.    
En framtidsgrupp har diskuterat i vilken mån KPRs arbete fördes enligt det kommunala 
beslutet. Gruppens förslag att få med representanter för fler nämnder i KPR och att ett 
kommunalråd skulle ansvara för verksamheten sändes ut på remiss. Efter remissförfarandet 
bestämde ÄLN att tidigare antagna förordning skall gälla, men nämnden skall vara observant 
på att alla äldrefrågor kommer upp på dagordningen och skall diskuteras med respektive 
nämnds företrädare. Diskussionerna i KPR föranleddes framför allt av gatu- och 
trafiknämndens ståndpunkt att ej diskutera färdtjänsten, kollektivtrafiken och gatuunderhållet 
med pensionärsföreträdare. UPS har dock haft ett gott samarbete i frågan med berörd 
tjänsteman. 
 
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 Inriktning Verksamhet 
Ekonom (IVE) är grundläggande. 
 
Äldrenämndens presidium 
UPS träffar delar av presidiet. Inför ÄLNs sammanträden har dagordningen genomgåtts av 
ÄLNs presidium och UPS.  
 
Träffar med UVB har skett fyra gånger då frågor om UVBs äldreåtagande diskuterats. UVB 
har under året genomgått en organisationsförändring som medfört att vi fått ny kontaktperson. 
 
Kompetensstegen 
De statliga bidragen till kompetensstegen har upphört och från 2009 är det enbart 
kommunbidrag som gäller. UPS har representerats vid två tillfällen. 
 
Pensionärernas Hus 
Under året har vi fört olika samtal kring utformningen av Pensionärernas Hus på Storgatan 11. 
Kommunen har uttryckt ett önskemål om att pensionärsrörelsen ska ta hand om verksamheten 
där. UPS har ännu inte fått klara besked angående förutsättningarna för detta åtagande och 
diskussionerna kommer därför att fortsätta. 
 
Service till föreningarna 
Tillgängligheten har ökat avsevärt genom UPS hemsida. Vidare har hjälp med föreningarnas 
hemsidor, med utveckling och stöd genomförts tack vare Heval Bozarslan. Kontakterna med 
expeditionen har förts genom en mobiltelefon som någon inom AU fört med sig och svarat i. 
 



Sedan 2001 har UPS medlemskap i Folkrörelsearkivet i Uppsala län, som också arkiverar  
av UPS inlämnade handlingar. 
 
Årsmöte 
Årsmötet hölls den 23 april 2009 i Nyby servicehus på Leopoldsgatan 5, Uppsala.  
Styrelsen fick vid årsmötet  2008 i uppdrag att genomföra en översyn av UPS stadgar och nytt 
stadgeförslag förelades årsmötet 2009 och blev antaget.  
Den ekonomiska redovisningen och revisionsberättelsen återremitterades. 
Marianne Larsson, sekreterare i Trafiksäkerhetsrådet, informerade om arbetet i rådets 
verksamhet. 
 
Höstmötet 
Höstmötet genomfördes den 21 oktober 2009 i Nyby Servicehus. Före förhandlingarna 
bjöds deltagarna på kaffe/te och smörgås. Paus med frukt gav tillfälle att umgås en stund. 
Den ekonomiska redovisningen och revisionsberättelsen godkändes och styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet för 2008. 
Berit Johnsson, ÄLK, informerade om inflyttning till nya vårdboenden. Lena Lantz, ansvarig 
för färdtjänsten i Uppsala kommun, informerade om kommande förändringar i kollektiv- 
trafiken i Uppsala. 
Fyllnadsval genomfördes enligt tidigare redovisning (se sid. 1). 
 
Utbildning, information 
Den 10 december 2009 hölls en konferens i Uppsala för UPS föreningsordförande.  
”Översiktsplan för 2030” presenterades av Göran Carlén, projektledare i kommunen, samt   
Kjell Holm, planeringschef.  
Under Percy Westerlunds ledning har två utbildningsdagar, den 24 september och den 
9 oktober, för SÄV-grupperna genomförts. 
 
Slutord  
Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd har avslutat sitt femtonde verksamhetsår i sin 
nuvarande form. Styrelsen har arbetat intensivt med äldrefrågorna inom kommunen. De 
många kontakterna med de förtroendevalda i ÄLN, tjänstmännen i Stadshuset och på ÄLK 
samt de utförande förvaltningarna och företagen har skett i god samrådsanda. UPS vill tacka 
för denna möjlighet till insyn i och samråd kring frågor som påverkar oss pensionärer. 
Styrelsens uppgift att förmedla informationen till pensionärer och medlemsföreningar har 
blivit bättre genom den egna hemsidan. Vår förhoppning är att datatekniken ska utvecklas allt 
mer så att alla nås av informationen och kan delta i debatten. 
Stort tack till föreningarna och deras medlemmar för det förtroende vi åtnjutit under detta år.  
 
Uppsala i februari 2010 
 
Maj-Britt Zillén  Percy Westerlund Roland Edwardsson  
 
Jarl Lundin                         Mats Hallor  Karin Wahlstedt 
 
Maj-Lis Lundin   Gunnar Michaelson            Birgitta Stein Åberg  
    
Barbro Sundström  Carin Unebrand  Ingrid Österberg    
 


