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UPPSALA PENSIONÄRSFÖRENINGARS SAMARBETSRÅD (UPS)
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010
Styrelsens sammansättning
Ordförande
Percy Westerlund
Vice ordförande
Roland Edwardsson
Sekreterare
Karin Wahlstedt
Kassör
Sven-Olov Larsson
Övriga ledamöter:
Ewon Enqvist
Gerd Eriksson
Gunnar Glimmerud
Eva Gosselman
Inger Grandell
Mats Hallor
Sten Lundgren
Maj-Lis Lundin
Gunilla Marklund
Gunnar Michaelson
Birgitta Stein Åberg
Carin Unebrand
Styrelsens mandatperiod årsmötet 2010 – årsmötet 2012.
Arbetsutskott
Styrelsens arbetsutskott består enligt stadgarna av ordförande, vice ordförande,
sekreterare och kassör.
Styrelse och arbetsutskott
Styrelsen har haft tolv (12) protokollförda sammanträden (varav heldag 12/10) och
arbetsutskottet elva (11) 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): 4 möten
Äldrenämndens presidium (ÄLN): 10 möten
Stadsdirektören Kenneth Holmstedt: 4 möten
Uppsala Vård & Bildning (V&B): 4 möten
Samverkan Äldre Vård (SÄV): 2 halvdagar
Trafikkontoret: 5 möten
ÄLK (Kjell Holm): 5 möten
God Livsmiljö: 5 möten
Nytt matkoncept: 2 möten + 1 matseminarium
Träffpunkten Storgatan: 10
FOU om tänder: 1 möte
Ordförandekonferens: 1 halvdag

UPS utveckling
Vid årsskiftet 2010/2011 bestod UPS av 61 föreningar som tillsammans hade ett medlemstal
på ca 18 000 medlemmar.
Revisorer för två år
Ordinarie: Sven Söderberg och Kerstin Olsson (t.o.m. november 2010).
Ersättare: Torsten Wiberg och Gösta Wahlund.
Valberedning för två år
Ordinarie: Ingrid Gillberg, Berit Ericsson (sammankallande) samt Lárus Jónsson.
Personliga ersättare: Stig Andersson (ersättare för Ingrid Gillberg), Maj Aldskogius
(ersättare för Berit Ericsson) samt Torsten Lindh (ersättare för Lárus Jónsson).
Av UPS styrelse tillsatta arbets- och referensgrupper
Remissgrupp på ett år
Ordinarie ledamöter: Hans Angeldahl, Bernt Karlberg/Sten Lundgren, Barbro Sundström
(sammankallande) samt Börje Wickstrand.
Gruppen deltar i samrådet om detaljplaner och lämnar också yttranden över översiktsplaner.
Särskilt bevakas hur man planerar för äldres boende, vård, fritidsaktiviteter o.s.v.
Trafikgrupp
Gunnar Glimmerud, Karin Wahlstedt och Percy Westerlund har deltagit i möten med gatuoch trafikkontoret (under ledning av Gudrun Appelberg) vid fem tillfällen. Gruppen arbetar
med trafikfrågor från seniorperspektiv inom olika områden såsom busstrafik, färdtjänst,
väghållning och polis.
Under 2010 har fokus legat på de nya s.k. mjuka linjerna.
SÄV
Genom omorganisation och antagande av nya utförare för vårdboendena har SÄV-grupperna
haft svårt att finna sig till rätta i de nya förutsättningarna. Det finns sex (6) SÄV-grupper
varav två verkar med kommunens Vård & Bildning och en grupp för var och en med Attendo,
Aleris, Förenade Care och Kosmo. UPS’ ambitioner är att med förnyade krafter visa vår
möjlighet att påverka verksamheterna i gynnsam riktning.
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. Efter att från kommunen ha fått besked angående förutsättningarna för detta åtagande och
efter att höstmötet godkänt att en ansökan redan skickats har arbetet genom en styrgrupp fått
ett avslut. Ansökan beviljades av äldrenämnden den 25 november och UPS övertog därmed
ansvaret för verksamheten vid årsskiftet.
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. Med förnyelsen av
hemsidan kommer dess roll som nyhetsorgan att utvecklas vidare. Kontakterna med
expeditionen har förts genom en mobiltelefon som varit ständigt vidarekopplad till
ordförandens mobiltelefon.
Arbetsgrupp med ansvar för ”Äldremässans utställning 2010”
Birgitta Stein Åberg, Bernt Karlberg och Karl Axel Eriksson.

UPS ingår med ledamot/ledamöter i följande projekt:
Referensgrupp FoU äldre
Ingrid Gillberg (t.o.m. juni), Gunnar Glimmerud, Jarl Lundin, Gunnar Michaelson, Sven
Sjöquist, Birgitta Stein Åberg är UPS’ representanter 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 ingår i projektet.
Uppsala universitets socionomprogram. UPS’ representant i Uppsala universitets
programråd för socionomutbildning (sorterar under sociologiska institutionen) är Birgitta
Stein Åberg.
”God livsmiljö” är ett nätverk av ideella föreningar med social inriktning. Percy Westerlund
representerar här UPS.
Samarbete med Uppsala kommun
UPS har ett samverkansavtal med kommunstyrelsen (KS). Genom avtalet får UPS handlingar
och protokoll från Uppsala kommuns olika instanser. Under 2010 har vi dock konstaterat att
remisser från nämnder som berör frågor kring de äldres intresseområden ej kommit UPS till
del. Detta har påpekats i våra överläggningar med de kommunala instanserna och bättring är
utlovad.
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 Åkerlind Skuteli
har varit adjungerad liksom kommunalrådet Lars O Ericsson. Både Åkerlind Skuteli och
Ericsson avgick från sina resp. befattningar under 2010. Karin Udénius efterträdde
Margaretha Åkerlind Skuteli den 1 oktober 2010. 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 stadsdirektören Kenneth Holmstedt, Uppsala kommun
UPS’ arbetsutskott träffar stadsdirektören med medarbetare fyra gånger per år för information
och diskussion. Kommunens Inriktning Verksamhet Ekonomi (IVE) är grundläggande.
Äldrenämndens presidium
UPS träffar delar av presidiet. Inför ÄLNs sammanträden har dagordningen genomgåtts av
ÄLNs presidium och UPS.
Möten med Vård & Bildning har skett fyra gånger då frågor om V&Bs äldreåtagande
diskuterats. V&B har under året genomgått en organisationsförändring som medfört att vi fått
ny kontaktperson.
Sedan 2001 har UPS medlemskap i Folkrörelsearkivet i Uppsala län, som också arkiverar
av UPS inlämnade handlingar.
Årsmöte
Årsmötet hölls den 24 mars 2010 i Nyby servicehus på Leopoldsgatan 5, Uppsala. En ny
styrelse bestående av 16 ordinarie ledamöter valdes enligt den antagna stadgan på två år.
Mikael Andersson från Familjens jurist informerade om skillnaden mellan att vara gift och
sambo samt om arvet efter oss.
Höstmötet
Höstmötet genomfördes den 20 oktober 2010 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 2009.
Den nya äldreombudsmannen Karin Udénius presenterade sig. Kjell Holm, planeringschef
ÄLK, redovisade boendeplaner. Representanter från den uppsökande verksamheten i
kommunen informerade om sitt arbete.
Utbildning och information
Den 1 september hölls en utfrågning av politiker från de i kommunfullmäktige representerade
partierna. Ett 40-tal föreningsmedlemmar var närvarande.
Den 29 september hölls på Storgatan 11 en konferens för UPS’ föreningsordförande. Björn
Zätterström, civilekonom och företrädare för Det alternativa SeniorBoendet i Umeå, talade
om boende för framtidens pensionärer, och vidare informerades vi om den uppsökande
verksamheten för 80-plussare i kommunen av Gert Karlsson m.fl.
Den 12 oktober hölls för UPS’ styrelseledamöter en heldagsutbildning på Odinsborg.
Under Percy Westerlunds ledning har två halvdagsutbildningar, den 17 mars och den
24 november, för StorSÄV genomförts.
UPS har också haft representanter med vid utbildningsdagar anordnade av Attendo och
Kosmo.
Avtackningar
Den 9 april avtackades de avgående ledamöterna i UPS med en lunch i Borgerskapets Hus
Vidare har UPS deltagit i avtackning av äldreombudsmannen Margaretha Åkerlind Skuteli,
kommunalrådet Lars O Ericsson, kommundirektören Tommy Winberg, samt föreståndaren för
Storgatan 11 Britt-Marie Stafström.

Invigningar
UPS närvarade vid invigningen av vårdboendena Bernadotte och Ferlin.
Slutord
Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd har avslutat sitt sextonde verksamhetsår.
Liksom tidigare år har styrelsen arbetat intensivt med de kommunala äldrefrågorna. Det
minskade antalet ledamöter i styrelsen har medfört en aktivare styrelse. Även om det för nya
ledamöter tar tid att inse vidden av vårt arbete, så har viljan att sätta sig in i de kommunala
problemen varit god. Den nya utmaning vi beslutade om på höstmötet, att driva träffpunkten
på Storgatan 11, kommer att medföra ännu mera arbete, men fördelar vi bördorna rätt så
kommer det att betyda ett aktivare UPS som får möjlighet att diskutera, informera och styra
äldrefrågorna på ett nytt sätt. Förarbetet som utförts tror vi kommer att bära frukt redan under
det kommande året.
Ett stort tack till alla medlemmar och föreningar som bidragit i detta arbete. Ett stort tack
också till Äldrenämnden och Kommunstyrelsen för det förtroende vi visats genom besluten
kring Storgatan. Vi vill också tacka alla tjänstemän som hjälpt oss att genomföra planeringen
och upplägget av verksamheten.
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