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Dnr KS.2014.90

Sektor kommunstyrelsen
Handläggare: Håkan Spång
Adminchef
Tel:0303-330304 0303 330304
E-post: hakan.spang@ale.se

Sektor kommunstyrelsen

Svar på motion om utredning av behovet av
hjärtstartare på allmän plats
Willy Kölborg (S) har inkommit med en motion om hjärtstartare. I motionen föreslås
kommunen utreda behovet av hjärtstartare på publika anläggningar som ägs av kommunen.
Av motionen framgår, 10 000 personer i Sverige drabbas årligen av plötsligt hjärtstopp
utanför sjukhus. Drygt 93% avlider. De flesta bor på platser dit det tar minst 10 minuter
innan hjälpen når fram. Chansen att överleva minskar med 10% innan hjälpen når fram. Med
en hjärtstartare nära till hands, ökar möjligheten att överleva med mer än 50%.
Sektorns bedömning
Sektorn ställer sig bakom motionen och ser det som angeläget att det blir en tydlighet i vilken
omfattning det ska finnas hjärtstartare i kommunes verksamhetslokaler.

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.

Björn Järbur

Håkan Spång

Kommunchef

Administrativ chef

Beslutsunderlag

·
·

Tjänsteutlåtande
Motionen

Ärendet expedieras efter beslut till:
Motionären
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Bakgrund
Willy Kölborg (S) har inkommit med en motion om hjärtstartare. I motionen föreslås
kommunen utreda behovet av hjärtstartare på publika anläggningar som ägs av kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-28, § 65, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Av motionen framgår, 10 000 personer i Sverige drabbas årligen av plötsligt hjärtstopp
utanför sjukhus. Drygt 93% avlider. De flesta bor på platser dit det tar minst 10 minuter
innan hjälpen når fram. Chansen att överleva minskar med 10% innan hjälpen når fram. Med
en hjärtstartare nära till hands, ökar möjligheten att överleva med mer än 50%.
Det som idag kan konstateras är att inom Ale kommuns verksamheter finns totalt 9 st
hjärtstartare som i vissa fall är placerade på en sådan plats att det kan uppfattas som om det är
på allmän plats, exempelvis kommunhusen Nödinge och Alafors, Ale kulturrum.
Nuvarande omfattning och placering i Ale kommuns lokaler:
Kommunhuset Nödinge - entrén
Kommunhuset Alafors - entrén
Ale Kulturrum – vid vaktmästeriet
Skepplanda simhall
Älvängens Kulturhus
Nödinge Sporthall
Ale kulturrum – ytterligare en inne hos fritid (som används vid tex läger)
Bohushallen
Ale Arena

Samråd/samverkan
Utbildningsnämnden behandlade motionen 20141112, § 166, och beslutade att som yttrande
föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Kultur- och fritidsnämnden behandlade motionen 20141113, §88, 0ch beslutade att som
yttrande föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen 20150611, § 89, och beslutade att som
yttrande föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Ekonomisk bedömning/konsekvens
Mot bakgrund av motionen har inte någon bedömning eventuella kostnader genomförts.

Sektorns bedömning
Sektorn ställer sig bakom motionen och ser det som angeläget att det blir en tydlighet i vilken
omfattning det ska finnas hjärtstartare i kommunes verksamhetslokaler.
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