
 50 • SENIOREN 8/2022

LISSKULLA ZAYANE, 
MILJÖPARTIET
Tala om vad som behövs 
för att förbättra Nacka 
kommun till en bra kom-
mun för alla. 
 

MIKAEL CARLSSON, 
NACKALISTAN
Ge nya infallsvinklar på 
problem, men också att 
man ligger på kommunens 
politiker och ser till att vi 
gör det vi lovar.
 

LISA RASMUSSEN, 
VÄNSTERPARTIET
Rådet ska formulera 
Nackaseniorernas pro-
blem.

 
JOHANNA KVIST, 
SOCIALDEMOKRATERNA
Med tre ord - dialog, kun-
skap, satsningar.

CHRISTINE LORNE, CEN-
TERPARTIET Kunskaps-
överföring åt båda håll. 
Göra en avstämning hur 
saker fungerar i verklig-
heten.

LARS ALEXANDERSSON, 
SVERIGEDEMOKRATERNA
Kanalisera behov och 
följa upp.

 
MONIKA BROHEDE TELL-
STRÖM, LIBERALERNA
Informationsutbyte, ge 
förslag och föra samtal.

MATS GERDAU, MODERA-
TERNA Dela erfarenheter, 
kommunikation och ge 
konstruktiva förslag.

 
KARIN TELJSTEDT, 
KRISTDEMOKRATERNA
Få och ge kunskap, ha 
tvåvägskommunikation, 
utmana oss i kommunen.

Därför ska 
det heta 

seniorråd
TERMEN ”SENIORER” är bredare 
och träffar därmed fler än bara de 
som är ”pensionärer”. Rådets upp-
gifter blir då större och omfattar fler 
frågor än om det bara berör äldre i 
egenskap av pensionärer. 

Så skriver SPF Seniorernas 
förbundsstyrelse i ett beslut från i 
våras om ett nytt mallreglemente till 
pensionärsråden som man föreslår 
ska benämnas seniorråd.

”Med en ny term markeras också 
en ny tid för råden, en nystart för 
seniorers insyn och inflytande.” 

Mallreglementet har på uppdrag 
av kongressen arbetats fram genom 
grupparbeten på sex digitala semi-
narier under hösten 2021. Samman-
taget har flera hundra medlemmar 
bidragit i arbetet med hur ett regle-
mente kan skrivas för att ge insyn, 
delaktighet och inflytande i alla 
frågor som rör seniorer i kommuner 
och regioner.  

Förslaget som också har varit på 
snabbremiss till SPF Seniorernas 
distrikt kommer att diskuteras med 
övriga seniororganisationer inför en 
uppvaktning av Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) i frågan om 
att anta ett mallreglemente för alla 
kommuner och regioner. b

Så tänker politikerna
Vad tycker du är Seniorrådets uppgift?

Mona Boström i valdebattens centrum – politikerna bakom sig och seniorerna framför.


