Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

§ 61

2022-03-08

Hjärtstartare, svar på motion (SD)

Dnr KS 2020-341
Kommunstyrelsens beslut
1. Äldrenämndens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till äldrenämndens beslut att köpa in
och placera hjärtstartare i kommunens alla servicehus och biståndsbedömda
trygghetsboenden, i Hagdahls Senior Center samt hos Anhörigcenter.
Reservationer
Chris Dahlqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
om bifall till motionen.
Ärende
Jane Eriksson (SD) och Chris Dahlqvist (SD) föreslår i en motion daterad
2020-04-20 att:






Hjärtstartare skall finnas i de lokaler som upplåts för
verksamhet eller vård, återkommande för personer över 65 år,
till exempel gemensamhetslokaler som i hemtjänstverksamhet
och servicelägenheter som används för måltider och samvaro.
Hjärtstartare skall finnas tillgänglig i de lokaler som är knutna
till boenden för personer över 65 år av typen trygghetsboenden,
vårdbostad och andra liknande boendeformer.
En inventering av hjärtstartare i kommunala verksamhetslokaler
och offentliga lokaler görs, samt att befintliga hjärtstartare
registreras i hjärtstartarregistret.
Tillgängligheten hos befintliga hjärtstartare optimeras genom
strategisk placeringen.

Äldrenämnden beslutade den 2021-10-21, § 121, att hjärtstartare ska köpas in
och placeras i kommunens alla servicehus och biståndsbedömda
trygghetsboenden samt i Hagdahls Senior Center och Anhörigcenter.
Äldrenämndens beslut grundade sig i ett beslut av kommunfullmäktige 201906-18, § 223 att ge berörda nämnder i uppdrag att utreda möjligheten att köpa
in och placera ut hjärtstartare på kommunens vård- och trygghetsboenden.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att motionen besvaras med
hänvisning till äldrenämndens beslut.
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Äldrenämndens beslut 2022-02-17, § 9
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till äldrenämndens beslut att köpa in och
placera hjärtstartare i kommunens alla servicehus och biståndsbedömda
trygghetsboenden, i Hagdahls Senior Center samt hos Anhörigcenter.
Yrkanden
Chris Dahlqvist (SD) yrkar bifall till motionen.
Annika Krutzén (M) yrkar bifall till äldrenämndens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Annika Krutzéns (M) yrkande om bifall till
äldrenämndens förslag till beslut mot Chris Dahlqvists (SD) yrkande om bifall
till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Annika Krutzéns
(M) yrkande om bifall till äldrenämndens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag äldrenämnden 2022-02-17, § 9
Tjänsteskrivelse – Hjärtstartare, svar på motion (SD), 2022-01-19
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Motionärerna
Äldrenämnden
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