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Det ska bli tydligt när i processen 
seniorerna måste få diskutera med 
politikerna för att hinna påverka innan 
klubban faller.

– Ett tidshjul gör det också möjligt 
att välja vilka frågor vi ska satsa på. Vi 
kan och ska inte vara med och tycka om 
allt i en så stor kommun som Nacka.

– ETT HJUL GÖR DET också möjligt för 
både oss och politikerna att förbereda 
oss och få en bättre diskussion och dia-
log. Vi vill ju inte ha en monolog, säger 
Lennart Eriksson med ett snett leende.

Vi får sällskap av Karin Teljstedt 
(KD), som sedan 2018 är ordförande i 
Seniorrådet och i kommunens Äldre-

nämnd. När hon började med politik 
för fyra år sedan blev hon en smula 
förskräckt.

– Jag upplevde en djup klyfta mellan 
seniorernas krav och vad vi politiker 
hade en vettig möjlighet att leverera.

Det bottnade i att båda parter var 
oklara över sina roller, säger hon.

– Vi hade aldrig suttit ner och dis-
kuterat vad som egentligen är Senior-
rådets uppgift. Vad är rimliga förvänt-
ningar på varandra? Hur ska vi arbeta 
tillsammans på ett effektivt sätt?

KARIN TELJSTEDT medger att det ofta 
ledde till en envägskommunikation.

– Det var alldeles för mycket så att vi 
politiker satt och informerade.

Samtidigt kunde konfliktnivån bli 
hög.

– Det var som att vi politiker skulle 
ställas mot väggen och ta både kritik 
och ovett.
För vad?

– Någon kände någon som var upp-
rörd efter en dålig upplevelse, varpå 
vi politiker och tjänstemännen ofta 
hamnade i försvarsställning. Sekretes-
sen satte stopp för en mer nyanserad 
diskussion. Där någonstans körde 
diskussionen ofta fast. 

SPF Seniorerna hoppas nu kunna bli 
betydligt mer proaktiva i Nackapoliti-

ken, säger Mona Boström. Effektivare 
också, särskilt om man bantar antalet 
ledamöter som idag är ett 20-tal per-
soner.

Karin Teljstedt understryker också 
betydelsen av att seniorerna kommer 
in i rätt skede.

– Annars blir det faktiskt svårt eller 
omöjligt att kunna påverka. Frågorna 
har hunnit för långt.

OCH HON PEKAR PÅ en annan viktig 
erfarenhet:

– Ett fel jag själv gjorde i början var 
att lägga för mycket fokus på äldreom-
sorg. Men snabbt insåg jag att ni pensi-
onärer är precis lika intresserade av till 
exempel vad som ska byggas och hur 
det kommer att påverka stadsbilden.

Seniorerna nickar bifall.
– Ja, ska alla 18 000 personer i 

Nacka som är 65 plus ha ett gott och ut-
vecklande liv handlar det om så många 
fler frågor än hemtjänst och platser i 
särskilt boende, säger Mona Boström.

LENNART ERIKSSON menar att han 
kämpat för just detta under sina många 
år i rådet.

– Vi börjar alltmer nå fram i fler frå-
gor. Seniorrådet är på väg att mogna.

SENIORRÅDET 
I NACKA
* Ett samverkansorgan mellan SPF 
Seniorerna, PRO, Seniornet och 
företrädare för den politiska makten i 
kommunen. 

* Rådet består av åtta ledamöter från 
SPF Seniorerna, lika många från PRO 
och en ledamot från Seniornet. Tre 
politiker och ett par tjänstemän.

* SPF Seniorerna har fyra föreningar i 
kommunen: Nacka, Boo, Saltsjöbaden 
och Älta. 

Lennart Ericsson, Karin Teljstedt, Mona Boström och Lars Tornérhielm mejslar nu ut sina roller i Seniorrådet.


