
 

Protokoll fört vid UPS´ Höstmöte torsdagen den 24 oktober 2017.

Tid     09.00 – 11.25
Plats     Korskyrkan, Väktargatan 2, Uppsala
Närvarande   86 ombud. Ombudsförteckningen biläggs originalprotokollet. 

Välkommen till Höstmötet
UPS´ ordförande, Jan Ask, hälsade ombuden välkomna till och vände sig 
särskilt till Karolina Wessby, Upplandsstiftelsen och    från Tolkcentralen 
Jan Ask inledde med att berätta om UPS´ nya hemsida som informerar om hur 
äldrefrågor behandlas i KPR och i ÄLN via deras protokoll. Det är mestadels 
UPS som sätter agendan för dessa sammanträden och ställer frågor men får ofta 
svaren ”vi återkommer” från ledningen. Man återkommer dock sällan med svar 
från ÄLN:s presidium. En annan attityd, särskilt i ÄLN:s  presidium, är att man 
”har egna siffror” när UPS tar fram jämförelsetal på särskälda boenden utifrån 
Socialstyrelsens enkätundersökningar. Dessa egna siffror redovisas dock aldrig. 

En annan uppgift för UPS är arbetet med SÄV-ombud på kommunens f n 36 
särskilda boenden. SÄV-ombuden besöker boenden 2-4 ggr/år och för en dialog 
med verksamhetschefen på boendet om frågor som rör de intagnas vardag med 
service och rättigheter. Dessutom träffas ombuden 4 ggr/år för utbyte av 
erfarenheter och vid dessa möten deltar även verksamhetscheferna från 
kommunens boenden. Avvikelser från gällande rutiner och service 
vidarebefordras sedan till ÄLN:s presidium för ev. åtgärd. SÄV-ombuden utgör 
en viktig del av UPS verksamhet.
En redovisning av kvarteret Trudhem i centrala Uppsala där Träffpunkt 
Storgatan 11 ligger, sker i slutet av mötet. 

Mötets öppnande
Förklarade UPS´ ordförande Jan Ask höstmötet öppnat.

Val av mötesfunktionärer
Valberedningens ledamot Karin Wahlstedt representerade valberedningen i Berit
Ericssons frånvaro.
Till ordförande för höstmötet valdes Jan Ask.
Till sekreterare för höstmötet valdes Ewon Enqvist.
Till justerare tilllika rösträknare valdes Maj Aldskogius USU och Leif 
Hällström, SPF och som ersättare Maud Blom, Vision och Sören Gozzi, PRO.
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Fråga om Höstmötet är stadgeenligt kallat.
Kallelsen utsänd via e-mail 2017-08-24 samt 6 kallelser via brev. Godkändes.

Godkännande av röstlängd
Samtliga 86 ombud noterades vid ankomsten på upprättade deltagarlistor. Mötet 
beslutade godkänna röstlängden.

UPS´Verksamhetsplan för 2018
Förslaget till verksamhetsplan för 2018 har varit utsänd tillsammans med 
dagordningen.  Ordföranden gick igenom samtliga punkter i verksamhetsplanen 
och nämnde särskilt möten med Omsorgsnämnden. Nämnden har ca 200  65+ i 
sin verksamhet med hälften på boenden och hälften med hemtjänst.  

 UPS stadsplanegrupp besvarar många av de byggfrågor som läggs ut till 
granskning. UPS är mycket kritisk avseende förtätning av staden, vatten-
försörjningen, kollektivtrafiken m m
En annan mycket aktiv grupp i UPS´verksamhet är Programgruppen som varje 
termin på onsdagar bjuder på föredrag i frågor som rör äldres hälsa, omvärlden, 
det äldre Uppsala och en fågelexkursion varje vår. 

Efter genomgången följde frågor från ombuden.

Carl-Olov Cederblad, PLR, anser att UPS syns för lite i massmedia och i sociala
medier. Målgruppen består av aktiva pensionärer men många nås inte av UPS
´information då man saknar dator. Cederblad föreslår att UPS kommunicerar 
bättre. Vidare anser han att Seniorguiden skall innehålla information om Region 
Uppsala.
Jan Ask svarade att det är svårt att nå ut med information och han uppmanade de
ombuden att vidarebefordra informationen till de fysiska personerna i sina 
föreningarna. Avseende information från Region Uppsala berättade Jan Ask att 
UPS har försökt att ha en aktiv dialog med landstinget men politikerna har varit 
njugga. UPS´styrelse har en återrapportering från regionen via Anne-Marie 
Wimmerstedt, SPF Sunnersta. Beslutade mötet att i verksamhetsplanen 2018 i 
stycke två lägga till att UPS i sitt arbete även skall ha kontakter med Region 
Uppsala.

Sören Gozzi, PRO, påtalar att Uppsala kommun i sitt samarbete med UL:s 
kollektivtrafiknämnd bör påverka arbetet mer i nämnden särskilt med tanke på 
de nyligen genomförda omläggningarna av linjer och indragna hållplatser.

Förhandlingarna ajournerades i 15 minuter för fruktpaus.
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UPS´budget för 2017.
Kassören, Sven-Olov Larsson, presenterade förslag till budget för 2018. 
Anslaget har höjts från 215 500 kronor för innevarande år till 220 000 kronor för
2018. Resultatet för 2018 beräknas till 0 kronor och resultatet för 2017 beräknas 
till -176 kronor. 
I samband med att budgeten för UPS presenterades höjdes åter kravet på att 
sänka arvodet för UPS styrelseledamöter eftersom det  är ”orimligt högt” enligt 
Sören Gozzi.
Ordföranden Jan Ask anser att kravet är oförskämt mot styrelsen och 
misskrediterar styrelsens arbete. Lars O. Ericsson har tidigare delat åsikten att 
UPS´ arvoden är för höga men har nu, efter att ha deltagit i styrelsearbetet sedan 
årsmötet 2017, ändrat uppfattning om nivån genom insyn i de många 
arbetsuppgifter som utförs och att arbetet till stor del drivs ideellt. Karin 
Näslund-Westman redogjorde för de otaliga möten som genomförs varje vecka 
med olika myndigheter för att driva äldrefrågor till gagn för 
medlemsorganisationernas medlemmar. 
Beslut: UPS´budget för 2018 fastställdes. 

Budget Träffpunkt Storgatan 11 för 2018.
Medelstilldelningen för Träffpunkten Storgatan 11 föreslås till 1 240 000 kronor
för 2018, en ökning med 40 000 kronor från 2017. Kassören gick igenom de 
förväntade kostnaderna under 2017. Tilldelade medel går till verksamheten på 
Träffpunkten.
Beslut: Budgeten för Träffpunkten Storgatan 11 fastställdes.

Medlemsavgiften till UPS för 2018.
Beslutade mötet att medlemsavgiften för 2018 är oförändrad, 2 kronor/medlem 
och år.

Fyllnadsval av revisorsuppeant
Valberedningen föreslår att Lennart Sandberg, SPF, utses som revisorssuppleant
fram till årsmötet 2018. Därutöver erbjöd sig Erik Knutson, SPF, att vara 
detsamma. Mötet valde båda personerna till revisorssupplenater.

Aktuella frågor
Jan Ask tog upp frågan om kommunens personalpolitik där kostnaden för att 
avveckla personal uppgår till 60 Mkr och en av de som fått sluta är direktören i 
Äldreförvaltningen, Gun-Henny Dahl. Han påpekade att verksamheten blir 
lidande, som i förlängningen kan drabba äldre, både i hemtjänst och på boenden.
Gunnel Jägare, SPF, frågade om uppdraget som Äldreombudsman kommer att 
återbesättas när nuvarande person slutar. Sören Gozzi, PRO  anser att inom 
ramen för projektet Den Äldrevänliga Staden bör Äldreombudsmannen finnas 
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även fortsättningsvis och bör diskuteras i UPS´ styrelse. Jan Ask svarade att 
UPS inte äger frågan och har därmed inget svar. 

Kvarteret Trudhem
I kvarteret på Storgatan finns den Träffpunkt som UPS på uppdrag av 
kommunen driver. Det är den enda av kommunens Träffpunkter som drivs så. 
Fastighetsägaren ansöker om att få bygga bostäder och därmed blir Träffpunkten
utan lokaler. Jan Ask redogjorde för de möten som hållits med representanter för
fastighetsägaren och kommunens tjänstemän. De senare kände inte till vilken 
verksamhet som bedrivs på Träffpunkten. Kommunen har besittningsskydd. I 
nuläget diskuteras hyresnivån och detaljplan för fastigheten finns inte ännu.
Percy Westerlund, berättade att det finns tre (3) beslut i fullmäktige, 1996 till 
början av 2000-talet, att pensionärerna skulle få ett Pensionärernas Hus i 
Uppsala och fick Träffpunkt Storgatan på köpet.
Inger Sjöberg, UPS, talade om alla de aktiviteter som förekommer i huset och 
som hindrar demens och psykisk ohälsa.
Carl-Olov Cederblad, PLR, föreslog att intervjuer görs med besökare för att 
poängtera hur viktig Träffpunkten är. 
Jan Ask påpekade att under årets 9 månader, undantaget julhelg och sommar-
uppehåll, besöks Träffpunkt Storgatan 11 av c:a 22 000 personer.

SÄV (Samråd Äldres Vård)
Karin Näslund-Westman, UPS, efterlyste fler SÄV-ombud som saknas på några 
boenden i kommunen. Karin ansvarar för SÄV-arbetet i sin egenskap av vice 
ordförande i UPS.

Innan mötet avslutades berörde flera talare de  försämrade förhållanden för äldre
att åka kollektivt, som skett genom omläggning av busslinjer och indragning av 
hållplatser. De närvarande uppmanades att skriva till UL:s kollektivtrafiknämnd 
och protestera men även till Uppsala kommun som är den största parten och inte 
helt oskyldig.  Erik Knutson överlämnade en skrivelse till UPS i ärendet.

Avslutning
Jan Ask tackade för visat engagemang i och intresse för  UPS´verksamhet  och 
förklarade höstmötet avslutat.

Protokoll Justerat

/Ewon Enqvist             /Jan Ask/               /Maj Aldskogius/      /Leif Hällström/
 sekreterare UPS       ordförande UPS             USU                        SPF



 

 
 


