
 
 
 

 
 
 

BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 

Reglemente för funktionshinder- och pensionärsråd 
 
 

 

 

 

 
 

Fastställd av Kommunfullmäktige: 2023-01-19 

Gäller från och med: 2023-01-19 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 

§ 1 Syfte 
Pensionärs- och funktionshinderråden är samråds-, informations- och remissorgan med 
rådgivande funktioner knutna till Kommunstyrelsen, Sociala omsorgsnämnden samt Vård- och 
äldrenämnden. 
Pensionärs- och funktionshinderråden har till syfte att: 

• skapa goda förutsättningar för personer med funktionsnedsättning och äldre personer att 
leva och verka i Borås  

• vara organ för ömsesidig information mellan funktionshinder- och 
pensionärsföreningar/organisationer och Borås Stad 

• bidra till en positiv utveckling, en ökad delaktighet och stärka inflytandet i frågor som 
gäller funktionsnedsatta och äldre  

• öka tillgängligheten och på så sätt bidra till ett samhälle för alla 

§ 2 Uppgifter  
Råden ska behandla allmänna och övergripande frågor som berör personer med 
funktionsnedsättning och äldre personer inom kommunens ansvarsområden. Frågor i råden ska i 
första hand behandlas på planeringsstadiet. 

Samtliga råd har som uppgift att: 

• föreslå och medverka till förändringar och förbättringar  
• vara ett remissorgan i frågor som berör rådens intresseområden 
• ta fram en årsplanering  
• vara nämndernas forum för samråd i planerings-, utvecklings- och 

uppföljningsprocesserna inom verksamheterna 
• bevaka frågor som påverkar livssituationen för personer med funktionsnedsättning och 

äldre personer 
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• vid ett av sammanträdena ska rådet ges möjlighet att framföra prioriteringar till 
kommande års budget  

• göra en årlig uppföljning av rådets arbete 
• göra en utvärdering av reglementet inför varje mandatperiod 

 

 

 

 

§ 3 Organisation  
Rådens mandattid ska sammanfalla med kommunala nämnders mandattid.  

Ansvarig nämnd/styrelse utser ordförande. 

Föreningarnas representanter utser en ny vice ordförande varje år bland sina ledamöter och 
denne justerar protokollet jämte ordförande. 

Namngivna ersättare finns utsedda för ledamöterna. Dessa medverkar endast vid sammanträden 
då ordinarie ledamot är frånvarande och erhåller då ersättning. 

Rätt till att ansöka om representation i Borås Stads råd har föreningar/organisationer som: 

• har som huvudinriktning att driva funktionsnedsattas/pensionärers intressefrågor  
• är öppna för alla funktionsnedsatta/pensionärer  
• har lokalavdelning i Borås eller är medlem i en rikstäckande förening/organisation 

Ansvarig nämnd/styrelse beslutar inför varje mandatperiod vilka föreningar/organisationer som 
uppfyller ovan angivna kriterier.  

Vid varje ny mandatperiod ska kommunen i samarbete med funktionshinders- och 
pensionärsföreningarna/organisationerna ansvara för en gemensam utbildning av samtliga 
ledamöter i råden i början av mandatperioden. Ledamöter som börjar i råden under 
mandatperioden samlas ihop årligen för en kortare utbildning. 

Centrala funktionshinderrådet  

Centrala funktionshinderrådet är knutet till Kommunstyrelsen och behandlar strategiska 
kommunövergripande frågor.  

Det Centrala funktionshinderrådet består av rekommenderat 14 ledamöter, varav sju ordinarie 
och sju ersättare. Kommunstyrelsen utser fyra ledamöter, två ordinarie och två ersättare. 
Funktionshinderföreningarna/organisationerna utser fem ordinarie ledamöter och lika många 
ersättare. Föreningarnas ledamöter ska representera funktionshinderfrågor gällande personer som 
har:  

• svårt att bearbeta, förmedla och tolka information 
• svårt att höra 
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• svårt att röra sig 
• svårt att se 
• svårt att tåla vissa ämnen 

 

 

 

  

Tillgänglighetskonsulenten och funktionshinderkonsulenten deltar i rådet. 

Det centrala funktionshinderrådet och det centrala pensionärsrådet har ett gemensamt 
temasammanträde årligen. 

Centrala Pensionärsrådet 
 
Centrala pensionärsrådet är knutet till Kommunstyrelsen och behandlar strategiska 
kommunövergripande frågor.  

Det centrala pensionärsrådet består av rekommenderat 14 ledamöter, varav sju ordinarie och sju 
ersättare. Kommunstyrelsen utser fyra ledamöter, två ordinarie och två ersättare. 
Föreningarna/organisationerna utser fem ordinarie ledamöter och lika många ersättare. 
Äldreombudet deltar i rådet. 

Det centrala pensionärsrådet och det centrala funktionshinderrådet har ett gemensamt 
temasammanträde årligen. 

Lokalt funktionshinderråd Sociala omsorgsnämnden 
 
Det lokala funktionshinderrådet är knutet till Sociala omsorgsnämnden och behandlar frågor 
inom nämndens verksamhetsområde. 

Rådet ska bidra till en positiv utveckling och en ökad delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning samt vara del i nämndens samråd med brukar- och 
intresseföreningar/organisationer. 1

Rådet består av 16 ledamöter, varav åtta ordinarie och åtta ersättare. Sociala omsorgsnämndens 
presidium är ordinarie ledamöter i rådet samt tre ersättare utses. Föreningarna/organisationer 
utser fem ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Föreningarnas ledamöter ska representera 
funktionshinderfrågor gällande personer som har:  

• svårt att bearbeta, förmedla och tolka information 
• svårt att höra 
• svårt att röra sig 

                                                 
1 Tvingande enligt lagen om Stöd och service till vissa funktionshindrade, (§ 15, kap 7) och rekommenderat i 
socialtjänstlagen, (3 kap 5§) och i hälso- och sjukvårdslagen, (§8). 
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• svårt att se 
• svårt att tåla vissa ämnen 

 

 

 

 

För att fånga bredden av kognitiva funktionsnedsättningar tas särskilt beaktande av de tre 
personkretsarna enligt SONs reglemente.  

Funktionshinderkonsulenten deltar i rådet. 

Lokalt pensionärsråd Vård- och äldrenämnden  
 
Det lokala pensionärsrådet är knutet till Vård- och äldrenämnden och behandlar frågor inom 
nämndens verksamhetsområde i enlighet med nämndens reglemente. 

Rådet ska bidra till en positiv utveckling och en ökad delaktighet i verksamhetsfrågor inom 
äldreomsorgen.2

Det lokala pensionärsrådet Vård- och äldrenämnden består av rekommenderat 14 ledamöter, 
varav sju ordinarie och sju ersättare. Vård- och äldrenämnden utser fyra ledamöter, två ordinarie 
och två ersättare. Föreningarna/organisationerna utser fem ordinarie ledamöter och lika många 
ersättare. Äldreombudet deltar i rådet. 

§ 4 Administration  
Respektive förvaltningskontor administrerar råden. 

Alla råd sammanträder minst fyra gånger per år. De centrala råden har ytterligare ett 
sammanträde, ett temasammanträde, årligen.  Råden har rätt att till sammanträde kalla berörda 
förtroendevalda, tjänstepersoner och representanter från Borås bolag vid behov. 

Alla råd har ett arbetsutskott bestående av vice ordförande och kommunens tjänsteperson. 
Föreningar lämnar sina frågor till vice ordförande, som tar med dessa till arbetsutskottet. 
Arbetsutskottet gör ett förslag på dagordning till nästkommande sammanträde.  

Kommunen tar ansvar för att: 

• skicka kallelse i god tid till ledamöter 
• skicka aktuella dokument till ledamöter och ersättare 
• publicera protokoll på Borås Stads webbsida 
• skapa förutsättning för ledamöter att kunna utöva inflytande i planeringsstadiet  

 
Ledamöter tar ansvar för att: 

                                                 
2 Kommunen ska samverka med organisationer: Socialtjänstlagen 5 kap 1§, 6§ samt 8§. Kommunen ska vid behov 
samverka med organisationer: Socialtjänstlagen 3 kap 5§. 
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• kontakta sin ersättare vid frånvaro 
• meddela ansvarig tjänsteperson vid frånvaro 
• återkoppla besluten i råden till sin organisation 
• aktivt lämna in förslag och synpunkter till råden genom vice ordförande 

 

 

 

 

 

§ 5 Uppföljning och utvärdering 
Råden ska årligen följa upp sitt arbete.  

En utvärdering genomförs inför ny mandatperiod. Kommunstyrelsen i samverkan med berörda 
nämnder har ansvaret för utvärderingen. 

§ 6 Ersättning  
Frågan om ersättning till pensionärs- och funktionshinderföreningarnas ledamöter och ersättare 
prövas av Kommunfullmäktige i samband med beslut om bestämmelser för ersättningar till 
kommunens förtroendevalda. Ersättning utgår vid deltagande på arbetsutskott, förmöte, 
sammanträde och utsedda arbetsgrupper. 
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