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PÅ MÅNGA HÅLL i landet riskerar pen-
sionärsråden att läggas ner. Sättet att 
jobba behöver reformeras. 

I Nacka kommun öster om Stock-
holm med 108 000 invånare varav 
18 000 65-plussare har de fyra fören-
ingarna Nacka, Saltsjöbaden, Boo och 
Älta insett detta.

Tillsammans med PRO, Seniornet 
och företrädare för kommunen jobbar 
man som bäst med att komma överens 
om nya tag.

Senioren träffar ordförandena för 
tre av SPF Seniorernas föreningar i 
kommunens möteslokal för seniorer 
på femtonde våningen i köpcentret 
Nacka Forum. Här har man perspektiv, 
utsikten är milsvid.

– VI GÅR ALLTMER IFRÅN att prata om 
småplock till att lyfta de stora frågorna, 
säger Lennart Ericsson, ordförande för 
SPF Seniorerna Boo och med sex års 
erfarenhet av att sitta i Seniorrådet i 
Nacka kommun. 

– Vi kan liksom inte hålla på med 
sånt som en osandad gångväg eller om 
hemtjänsten varit försenad. Visst ska 
sådant klagas på, absolut, men inte i 
Seniorrådet. Det är fel forum. Vi måste 
lyfta våra blickar och fronta det som är 
viktigt i stora drag.

Dagordningen till sammanträdena 

förhandlas numera fram mellan seni-
orer och politiker och läggs inte bara 
på bordet av ordföranden som i många 
andra kommuner. Och namnet på rådet 
är bra, tycker Mona Boström, som är 
ordförande i SPF Seniorerna Nacka.

– Jag tror faktiskt att vi är den enda 
kommunen i landet som säger Senior-
råd och inte längre kommunalt pensi-
onärsråd. 
Varför är det viktigt?

– Därför att vi är seniorer! slår Mona 
Boström fast. Vi är inte några kommu-
nala pensionärer. Det har betydelse vad 
vi heter eftersom orden vi använder 
styr tanken om oss. 

Just nu försöker SPF Seniorerna, 
PRO och Seniornet å ena sidan och 
kommunens politiker och tjänstemän 
å den andra, att komma överens om ett 
nytt reglemente för hur samarbetet i 
Seniorrådet ska gå till framöver. Målet 
är att få det på plats till årsskiftet. 

Utgångspunkten för Nackasenio-
rerna är det förslag till nytt reglemente 
som SPF Seniorernas förbundsstyrelse 
nyligen har antagit (se faktaruta). 

NACKASENIORERNA DRIVER också ett 
krav på att seniororganisationernas 
föreningar ska vara remissinstans, inte 
själva Seniorrådet. Men varför då?

– För att det blir för mycket av 
urvattnade kompromisser innan 
politiker och seniorer har kommit 
överens om vad man ska svara uppåt 
till kommunstyrelse och fullmäktige, 
säger SPF Seniorerna Saltsjöbadens 
ordförande Lars Tornérhielm. 

– Seniorrådets politiker vill och 
kan inte gå tvärs emot vad deras egna 
partier tycker. Då blir det konflikt och 
frågan dör, menar Lennart Eriksson.

– Därför är det bättre att seniorför-
eningarna får lämna ett eget remissvar, 
fyller Mona Boström i. Vår uppgift är ju 
inte att bli överens med politiken utan 
att påverka den.

ÄNNU ETT VERKTYG för att få mer 
inflytande är uppfinnandet av ett nytt 
hjul, ett ”tidshjul” – byggt på ett kalen-
derår. Varje vecka en eker.

– Det kommer att ge oss en överblick 
av årets viktigaste politiska händelser i 
kommunen, berättar Mona Boström. 

SENIOR- 
RÅD

SÅ FÅR DE 
POLITIKER ATT LYSSNA

Seniorerna i Nacka vill ha mer att säga 
till om. Och man har en idé om hur det 

ska gå till.
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Vi kan och ska 
inte vara med 
och tycka om 

allt.
Lennart Eriksson.


