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Motion från Kay Wictorin (C) om att Malmö stad ska söka medlemskap i
WHO:s nätverk för äldrevänliga städer

HVO-2019-224
Sammanfattning

Kay Wictorin (C) har inkommit till kommunfullmäktige med en motion om att Malmö stad
ska söka medlemskap i Världshälsoorganisationens (World Health Organization, WHO)
nätverk för äldrevänliga städer. Ett medlemskap i nätverket är kostnadsfritt men innebär att
medlemmarna förpliktigas att arbeta mot en mer äldrevänlig stad. Detta görs enligt ett
gemensamt sätt för samtliga medlemsstäder och består av 4 steg: Engagera och förstå, Planera,
Agera och Mäta. WHO har identifierat åtta tematiska områden för en äldrevänlig stad:
utomhusmiljöer, parker och byggnader, transport och mobilitet, boende och bostäder, social
delaktighet, respekt och social tillhörighet, medborgardeltagande och sysselsättning,
kommunikation och information samt samhällsstöd och bra hälso- och sjukvårdstjänster.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen anser att ett arbete för att göra Malmö mer
äldrevänligt är av godo men att medlemskap i nätverket inte nödvändigtvis är det mest
ändamålsenliga kunskaps- och erfarenhetsutbytet i frågan. Dessutom pågår andra arbeten
kring Agenda 2030 och integrering i Malmö stads styrsystem som påverkar arbetet på bl.a.
detta område. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden besluta:
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
Kay Wictorins (C) motion om att Malmö stad ska söka medlemskap i WHO:s nätverk
för äldrevänliga städer.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
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