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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

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.
Yrkanden

Ordförande Anders Rubin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag vilket innebär att avslå
motionen.
Ewa Langerbeck (C) yrkar avslag till förvaltningens förslag till förmån för att bifalla
motionen.
Marie Engqvist Ridell (MP) yrkar avslag till förvaltningens förslag till förmån för att bifalla
motionen.
Birgitta Ehlin (V) yrkar avslag till förvaltningens förslag till förmån för att bifalla motionen.
Ilvars Hansson (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag vilket innebär att avslå motionen.
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Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: Bifall till förvaltningens förslag om att
avslå motionen och avslag till förvaltningens förslag till förmån för att bifalla motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Omröstning

Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång:



Ja-röst för förvaltningens förslag om att avslå motionen.
Nej-röst för Langerbecks (C), Engqvist Ridells (MP) och Ehlins (V) förslag om att
bifalla motionen.

Omröstningsresultat

Med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar nämnden enligt förvaltningens förslag.
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Anders Rubin (S), ordförande
Caroline Öwall (L), vice ordförande
John Roslund (M), andre vice ordförande
Tove Granditsky Svenson (S)
Martin Hjort (S)
Nancy Castillo (S)
Marie Engqvist Ridell (MP)
Birgitta Ehlin (V)
Ragnhild Ståleker (M)
Ilvars Hansson (SD)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Sonja Jernström (M)
Ewa Langerbeck (C)
Resultat
Reservationer

Ja
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

X
X
6

0

Ewa Langerbeck (C), John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M) och Sonja Jernström (M)
reserverar sig mot beslutet, bilaga 10.
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Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse HVON 2019-03-28 Motion från Kay Wictorin (C) om
medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer
Förvaltningens förslag till yttrande
Motion från Kay Wictorin (C) om att Malmö stad ska söka medlemskap i WHO:s
nätverk för äldrevänliga städer

Bilaga 10
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Reservation § 47

Hälsa-, vård och omsorgsnämnden 2019-03-28
Ärende 9: Motion av Kay Wictorin (C) om att Malmö stad ska söka
medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer

Moderater och centerpartister delar motionärens intentioner till fullo och yrkade därför bifall till
motionen.
Då vi ej fick igenom vårt yrkande anförde vi reservation.

John Roslund (M)

Ragnhild Ståleker (M) Roger Parmstrand (M)

Kay Wictorin (C)

Med instämmande av
Sonja Jernström (M) Christina Gröhn (M) Torsten Elofsson (KD) Ewa Lagerbeck (C)

