
 
 
Till kommunfullmäktige i Danderyd 

 

 

 
Motion om att Danderyd ska bli en äldrevänlig kommun, 

och att Danderyds kommun ska ansluta till WHO:s 

nätverk för äldrevänliga städer och kommuner. 

 
Danderyd borde vara en förebild när det gäller aktivt åldrande och 
utvecklas till en äldrevänlig kommun. 

 
Ett verkligt äldrevänligt Danderyd är en bra kommun för alla 

Danderydsbor. För att förverkliga det målet måste Danderyd utvecklas 
till en tillgänglig och inkluderande kommun med en miljö som främjar 

ett aktivt liv, hela livet. Såväl fysiska som sociala faktorer är viktiga 
för att det ska kunna förverkligas. 

 
Vi svenskar lever längre och friskare liv och det innebär också att vi 

som kommun behöver förbereda framtiden. Antalet Danderydsbor 
över 85 år beräknas öka med nästan 40 procent till år 2030. Då måste 
äldreperspektivet få genomsyra allting i kommunen, inte bara vården 

och omsorgen.  
 

Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer 
och kommuner etablerades år 2010 för att koppla samman städer, 

samhällen och organisationer över hela världen i en gemensam vision 
om att forma fler äldrevänliga platser. 

 
Nätverket fokuserar på följande åtta områden som vart och ett har sina 

kriterier som man eftersträvar att uppnå.  
 

1. Utemiljöer och byggnader 
2. kollektivtrafik och vägar 

3. Bostäder 
4. Social delaktighet 

5. Respekt och social inkludering  
6. Arbete, sysselsättning och medborgarinflytande 

7. Kommunikation och information. 
8. Samhälls- och hälsovårdstjänster samt kommersiell service. 



 
Medlemskapet i WHO:s nätverk kostar ingenting förutom en 
förpliktelse att prioritera äldrefrågorna. I gengäld får kommunen ta del 

av världsvid inspiration och information, stöd från internationella 
forskare och experter samt möjlighet att delta i olika globala projekt 

och aktiviteter. 

 
Alla människor har rätt att uppleva livskvalitet, oavsett ålder. 
Utmaningen med en snabbt åldrande befolkning delar vi med stora 

delar av världen, WHO:s nätverk skulle ge oss bättre förutsättningar 
att tillgodose de äldres behov, samtidigt som vi tar vara på deras 

förmågor och kunskaper genom de äldres medverkan och bidrag i 
processen.  

 
 Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige 

ska besluta  
 

att Danderyds kommun ska ansluta till WHO:s nätverk 

för äldrevänliga städer och kommuner 
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