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§ 1 Syfte
Pensionärsråden är samråds-, informations- och remissorgan med rådgivande
funktioner knutna till Kommunstyrelsen (centralt pensionärsråd), Vård- och äldrenämnden samt Fritid- och folkhälsonämnden (lokala pensionärsråd). Frågor i pensionärsrådet ska i första hand behandlas på planeringsstadiet.
Pensionärsråden har till syfte att
 skapa goda förutsättningar för äldre att leva och verka i Borås Stad
 vara organ för ömsesidig information mellan pensionärernas organisationer
och Borås Stad
 förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre
§ 2 Uppgifter
Pensionärsråden ska behandla allmänna frågor om kommunens äldre- och pensionärsservice.
Samtliga råd har som uppgift att




föreslå och medverka till förändringar och förbättringar i frågor som gäller äldre,
vara remissorgan i frågor som berör pensionärer
ta fram en årsplanering för rådet

§ 3 Organisation
Pensionärsrådens mandattid ska sammanfalla med kommunala nämnders
mandattid. Rätt till representation i Borås Stads pensionärsråd har organisationer som;
 har som huvudinriktning att driva pensionärernas intressefrågor
 är öppna för alla pensionärer
 har betalande och individuellt anslutna medlemmar
 har lokalavdelning med styrelse i Borås
 har minst 400 medlemmar i Borås Stad.
Ansvarig nämnd/styrelse beslutar inför varje mandatperiod vilka organisationer som uppfyller
ovan angivna kriterier. Vid varje ny mandatperiod ska kommunen i samarbete med pensionärsorganisationerna ansvara för utbildning av samtliga ledamöter i råden.
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Organisationer i centralt och lokalt pensionärsråd:
 Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
 Sveriges Pensionärsförbund (SPF)
 Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund (SKPF)
 Föreningen Aktiva Seniorer (FAS)
Äldreombudsmannen deltar vid samtliga råd.
Centrala pensionärsrådet

Centrala pensionärsrådet är knutet till Kommunstyrelsen och behandlar strategiska kommunövergripande frågor.
Uppgifter:
 huvuduppgiften är att medverka inför beslut om långsiktig utveckling och inriktning för att
skapa goda förutsättningar för äldre att leva och verka i Borås Stad
 kommunens äldreomsorg samt frågor angående budget
 yttra sig vid eventuellt införande av alternativa driftsformer
 bevaka att det finns tillgängliga bostäder för pensionärer
Centrala pensionärsrådet har tio ledamöter och lika många ersättare. Kommunstyrelsen utser två ledamöter och ersättare. Fördelning av representanter för deltagande pensionärsorganisationer i centrala pensionärsrådet:
Pensionärernas Riksorganisation (PRO), tre ledamöter och tre ersättare
Sveriges Pensionärsförbund (SPF), två ledamöter och två ersättare
Kommunalpensionärernas Förbund (SKPF) två ledamöter och två ersättare
Föreningen Aktiva Seniorer (FAS) en ledamot och en ersättare
Kommunstyrelsen utser ordförande bland sina ledamöter i rådet. Pensionärsrepresentanterna utser
vice ordförande bland sina ledamöter.
Lokala pensionärsråd
De lokala pensionärsråden är knutna till Vård- och äldrenämnden och Fritid- och folkhälsonämnden och behandlar frågor inom respektive nämnds verksamhetsområde.
Lokalt pensionärsråd Vård – och äldrenämnden
Syfte: Rådet ska bidra till en positiv utveckling och en ökad delaktighet i verksamhetsfrågor
inom äldreomsorgen.
Uppgifter:
 ge pensionärer förutsättningar till större valfrihet och delaktighet av kommunens äldreomsorg
 medverka till att främja det förebyggande arbetet inom äldreomsorgen, bland annat teknikutveckling och ett pro-aktivt arbete med äldres hälsa
 bevaka att det finns tillgängliga bostäder för pensionärer
 medverka i planeringsarbetet vid ny-, om- och till- byggnad av äldrebostäder, t ex genom
representation i arbetsgrupper
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Rådet har elva ledamöter. Vård- och äldrenämnden utser tre ledamöter och pensionärsorganisationerna åtta ledamöter, två ledamöter från varje organisation. Namngivna ersättare finns utsedda
för organisationernas ledamöter. Dessa medverkar vid mötet då ordinarie ledamot är frånvarande. Nämnden utser ordförande bland sina ledamöter i rådet. Pensionärsrepresentanterna utser vice ordförande bland sina ledamöter.
Lokalt pensionärsråd Fritid- och folkhälsonämnden
Syfte: Rådet ska bidra till en positiv utveckling och en ökad delaktighet för de äldre samt vara en
del i nämndens samordningsuppdrag kring lokalt inflytande.
Uppgift:
 föreslå och medverka till förändringar och förbättringar i områden inom förvaltningens
ansvar;
o lokalt inflytande
o främja äldres hälsa
o fritid
o friluftsliv
o föreningsverksamhet
o folkhälsa
Rådet har elva ledamöter. Fritid- och folkhälsonämnden utser tre ledamöter, pensionärsorganisationerna utser fyra ledamöter, en ledamot från varje pensionärsorganisation. Funktionshinderorganisationerna utser fyra ledamöter. Namngivna ersättare finns utsedda för organisationernas ledamöter.
Dessa medverkar vid mötet då ordinarie ledamot är frånvarande. Nämnden utser ordförande bland
sina ledamöter i rådet. Organisationernas representanter utser vice ordförande bland sina ledamöter.

§ 4 Administration
Respektive förvaltningskontor administrerar de lokala pensionärsråden och Stadsledningskansliet
det Centrala pensionärsrådet.
Alla pensionärsråden sammanträder minst fyra gånger per år. Ett av sammanträdena ska ge möjlighet att yttra sig över kommande års budget. I övrigt beslutar varje råd om sina egna rutiner.
Pensionärsråden har rätt att till sammanträde kalla berörda politiker och tjänstemän.

§ 5 Uppföljning
Uppföljning av rådens arbete ska genomföras inför ny mandatperiod 2019.

§ 6 Ersättning
Frågan om ersättning till pensionärsrådets ledamöter och ersättare prövas av Kommunfullmäktige i samband med beslut om bestämmelser för ersättningar till kommunens förtroendevalda.
För ersättning utöver ovanstående fattar enskild nämnd/styrelse beslut.
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