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§ 52

Medborgarförslag: Hjärtstartare på
kommunens samtliga grund- och
gymnasieskolor

Sammanfattning

Förslagsställaren framför att hjärtstartare borde finnas på
kommunens samtliga grund- och gymnasieskolor. Motivering till
detta är ”Att våra skolor är stora arbetsplatser för både barn och
vuxna. Att ha en hjärtstartare på varje skola i kommunen borda
vara lika självklart som att man har en brandsläckare. Skolorna är
dessutom spridda över hela kommunen så en hjärtstartare på varje
skola är också en hjärtstartare närmare varje kommuninvånare!”
Förvaltningens synpunkter

Vid kommunstyrelsens sammanträdesdatum 2016-04-04
behandlades en motion om inköp och utplacering av hjärtstartare.
Fullmäktige beslutade 2016-05-16 att avslå motionärens förslag
som innebar att kommunen skulle utreda var det var lämpligt att
förvara hjärtstartare där det då inte fanns hjärtstartare samt att
kommunen skulle köpa in 10 stycken hjärtstartare och placera ut
dem på lämpliga ställen i kommunen.
De synpunkter som kommunstyrelseförvaltningen framförde vid
tillfället för avslag på motionärens förslag äger fortfarande
giltighet. Nämligen att i Haninge kommun finns hjärtstartare
utplacerade på ett flertal ställen, både i kommunala lokaler och hos
andra aktörer där många människor rör sig samt i fordon som kör
regelbundet och täcker stora områden i kommunen.
Det konstaterades att allmän sjukvård är landstingets ansvar.
Haninge kommun vill utöver landstingets resurser erbjuda en trygg
och säker miljö ur både medborgar- och arbetsgivarperspektiv.
Fortsatt utplacering av hjärtstartare sker utifrån
verksamhetsutveckling och hur kommunala lokaler byggs och
planeras. Varje verksamhet gör själv bedömningen om behovet av
hjärtstartare och bekostar eventuella inköp.
Inom utbildningsförvaltningen finns för närvarande hjärtstartare på
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samtliga kommunala gymnasieskolor och på nio av de 16
kommunala grundskolorna.
Utbildningsförvaltningen föreslår mot bakgrund av denna
redogörelse att medborgarförslaget ska anses besvarat.
Underlag för beslut

- Medborgarförslag: Hjärtstartare på kommunens samtliga grundoch gymnasieskolor, Dnr KS 2018/22.
- Kommunstyrelsen 2016-04-04 §97 Motion från Henrik Svensson
(SD) om inköp och utplacering av hjärtstartare.
- Beslut i KF 2016-05-16 § 185 Motion från Henrik Svensson (SD)
om inköp och utplacering av hjärtstartare.
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
__________
Expedieras: Akt, registrator kommunstyrelseförvaltningen
För kännedom: Förslagsställaren
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