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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.
Förslag till beslut

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.
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Beslutsplanering

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-03-21
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2019-03-28
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Ärendet

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. Motionären menar att det finns anledning att höja ambitionsnivån vad gäller
stadens äldrevänlighet och ta ett mer samlat grepp kring det äldrepolitiska området. Att bli
medlem i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer anses vara ett sätt.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
- att ställa sig positiv till att Malmö stad blir medlem i WHO:s nätverk för äldrevänliga
städer
- att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta ett förslag till medlemsansökan från Malmö
stad.
Motionen har skickats på remiss till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, servicenämnden,
stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden.
WHO tog 2007 fram en guide för äldrevänliga städer, WHO Global Age-friendly Cities Guide.
Bakgrunden till dess framtagande var kombinationen av en snabbt ökande äldre befolkning samt
den ökande urbaniseringen runt om i världen. I arbetet med guiden deltog äldre medborgare från
totalt 22 länder och även aktörer från offentlig, privat och ideell sektor. Guiden är, utifrån de
problem och bekymmer som lyftes i arbetet, indelat i åtta tematiska områden inom urbant liv:
1) outdoor spaces and buildings
2) transportation
3) housing
4) social participation
5) respect and social inclusion
6) civic participation and employment
7) communication and information
8) community support and health services.
2010 bildades WHO:s globala nätverk för äldrevänliga städer med syftet att knyta ihop städer
och samhällen som alla hade målet att bli mer äldrevänliga och att underlätta utbyte av
information, resurser och att lära av varandras goda exempel. Nätverket har nu 821 städer och
samhällen i totalt 40 länder som medlemmar.
I brist på vedertagen svensk översättning av de åtta tematiska områdena har Uppsala och
Stockholm gjort egna tolkningar/översättningar (båda kommunerna är medlemmar i nätverket).
Uppsala har översatt förbättringsområdena enligt följande:
 utomhusmiljöer, parker och byggnader
 transport och mobilitet
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boende och bostäder
social delaktighet
respekt och social tillhörighet
medborgardeltagande och sysselsättning
kommunikation och information
samhällsstöd och bra hälso- och sjukvårdstjänster.

Stockholms stad har valt att slå ihop några av områdena för att de bättre ska passa in i det
svenska sammanhanget:
 utomhusmiljöer och byggnader
 transport och mobilitet
 bostäder
 social delaktighet, inkludering och respekt (sammanslagning av 4 och 5)
 ta tillvara äldres resurser
 samhällsstöd och service (sammanslagning av 7 och 8).
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 -samhällen och består av 4 steg: Engagera och förstå, Planera, Agera och Mäta. I engagera och
förstå-steget görs en form av basmätning för att ha en utgångspunkt och förstå äldres behov och
preferenser. I det här steget ingår att involvera intressenter, främst äldre personer i staden. I
steget planera tas en strategisk planering fram i form av en handlingsplan. I agera-steget
genomförs aktiviteterna i handlingsplanen och i mäta-steget utvärderas effekterna för att se
resultat av den äldrevänliga staden. Utvärderingen ligger till grund för framtida prioriteringar.
Stegen beräknas ta 5 år att genomföra, men nätverket poängterar att det är en kontinuerlig resa
att bygga ett äldrevänligt samhälle.
Som medlem i nätverket förutsätts man bidra till kunskapsutveckling genom att dela med sig av
sina erfarenheter och framsteg och sina handlingsplaner, utvärderingsrapporter, verktyg,
riktlinjer osv.
Ansvariga

Gisela Gréen Förvaltningsdirektör

