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§

457

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

STK-2018-1357
Sammanfattning

Kay Wictorin (C) föreslår i en motion för kommunfullmäktige att ställa sig positiv till att
Malmö stad blir medlem i Världshälsoorganisationens (WHO:s) nätverk för äldrevänliga
städer samt att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta ett förslag till medlemsansökan från
Malmö stad. Yttrande finns från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, servicenämnden,
stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. I ärendet redovisas information om WHO:s
nätverk, Malmö stads insatser kring åldersvänlighet samt forskning om äldre. Förslaget är att
avslå motionens två yrkanden.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Kay Wictorins (C) motion om att Malmö stad ska söka
medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till stadskontorets förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på stadskontorets förslag mot Håkan Fäldts (M) yrkande om
bifall till motionen och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla stadskontorets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Håkan Fäldt (M) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag












G-Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Motion om att Malmö stad ska söka
medlemsskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer
Motion från Kay Wictorin (C) om att Malmö stad ska söka medlemskap i WHO:s
nätverk för äldrevänliga städer
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut 190328 §47 med Reservation
(M+C+KD)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 190314 § 59 med Reservation (M) och (C)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Tjänsteskrivelse stadsbyggnadsnämnden
Servicenämnden beslut 190326 §34
Remissvar från servicenämnden
Remissvar från tekniska nämnden
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