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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Anne-Sofie Zettby

2022-01-19

Dnr ÄN 2020-328
Dnr KS 2020-341

Äldrenämnden

Hjärtstartare, svar på motion (SD)
Förslag till äldrenämndens beslut
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.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

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.
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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.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Hjärtstartare, svar på motion (SD), 2022-01-19
Motionen
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Bakgrund
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 2021-10- 21, § 121, bland annat att hjärtstartare ska
köpas in och placeras i kommunens alla servicehus och biståndsbedömda
trygghetsboenden, i Hagdahls Senior Center och Anhörigcenter, samt att
berörda utförare erbjuds en grundläggande utbildning i handhavandet av
hjärtstartaren.
Kommunfullmäktige biföll en motion från Fredrik Lundén (M) 219-06-18, §
223 och gav berörda nämnder i uppdrag att utreda möjligheten att köpa in och
placera ut hjärtstartare på kommunens vård- och trygghetsboenden.
Äldrenämndens beslut ska ses mot bakgrund av den bifallna motionen.
Kommunala mål
Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Förslaget är till gagn för både män och kvinnor.
Samråd
Samråd har skett med politisk sekreterare för Kristdemokraterna.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Social- och omsorgsförvaltningen

Paul Håkansson

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Motionärerna

