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Kommunfullmäktige

Yttrande över Motion från Kay Wictorin (C) om att Malmö stad ska söka
medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer STK-2018-1357
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden anser att ett helhetsgrepp kring frågor som gäller äldres
levnadsvillkor och hälsa är av godo, även om man i ett sådant arbete måste vara väl
medveten om att äldre Malmöbor utgör en mycket heterogen grupp med olika behov och
önskemål. I arbetet med att göra Malmö mer äldrevänligt kan utbyten med andra städer och
samhällen runt om i världen vara värdefullt, särskilt inför att även Malmö får en större andel
åldrande befolkning i framtiden. Ett medlemskap i Världshälsoorganisationens (WHO)
nätverk för äldrevänliga städer, med det arbete som kommunen förbinder sig att göra under
minst 3 år, måste inte nödvändigtvis vara det mest ändamålsenliga kunskaps- och
erfarenhetsutbytet.
Malmö stad har undertecknat A declaration of Cities Commitment to the 2030 Sustainable
Development Agenda, dvs. att Malmö ska utveckla en strategi för att uppnå de globala målen
inom ramen för Agenda 2030, en form av lokal Agenda 2030. Agenda 2030 innehåller 17
integrerade och odelbara mål. Flera av dessa mål, och deras delmål, har direkt koppling till de
tematiska områden som ingår i nätverket för äldrevänliga städer, bland annat: mål 3 – hälsa
och välbefinnande, 10 – minskad ojämlikhet, 11 – hållbara städer och samhällen och mål 16
– fredliga och inkluderande samhällen.
Med bakgrund i detta, och i det arbete som pågår med att integrera de globala målen i
stadens ordinarie styr- och ledningssystem anser hälsa-, vård- och omsorgsnämnden att
arbetet med att göra Malmö till en mer äldrevänlig stad bör ske inom ramen för ordinarie
styr- och ledningssystem med de globala målen integrerade snarare än genom ett ytterligare
system i form av WHO:s nätverks arbetssätt.
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Arbetet med att göra Malmö mer äldrevänligt, utifrån de områden som WHO identifierat, är
ett arbete som ligger på olika nämnder i kommunen, och ett ökat samarbete nämnderna
emellan är önskvärt. Förutom utökat samarbete i redan befintliga processer kring exempelvis
samhällsbyggnad skulle det också kunna ske inom ramen för WHO:s nätverk Healthy Cities
som Malmö stad redan är medlem i.
Med anledning av ovanstående föreslår hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
kommunfullmäktige att avslå Kay Wictorins (C) motion om att Malmö stad ska söka
medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer.
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