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Svar på motion nr 6/2016 från Peter Wihlner (SD) - Utbilda invånare i 
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Sammanfattning 
I en motion väckt på Kommunfullmäktige 2016-03-14, § 2:19 "Utbilda invånare i att hantera 
hjärtstartare" av Peter Wihlner (SD), föreslås att Kommunfullmäktige beslutar om att aktivt verka 
för att de kommuninvånare som vill ha kunskap och utbildning i hur en hjärtstartare fungerar, ska få 
den möjligheten. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 
Anse motionen nr 6/2016 från Peter Wihlner (SD) - "Utbilda invånare i att hantera hjärtstartare" 
besvarad med hänvisning till att instruktion om hur man utför hjärt- och lungräddning samt 
använder en hjärtstartare finns på Österåkers kommuns webbsida. 

Bakgrund 
En motion om att utbilda invånare i att hantera hjärtstartare har inkommit och motionären anser att 
man bör ställa sig frågan om hur många medborgare som egentligen kan hantera en hjärtstartare på 
ett korrekt sätt, om det vid olyckstillfället finns en hjärtstartare men att det inte finns någon utbildad 
personal på plats. Motionären föreslår att alla medborgare i Österåkers kommun som vill, borde 
därför få en utbildning i hur man använder en hjärtstartare. 

Vid ett hjärtstopp är hjärt-o lungräddning livsavgörande. Hjärt- och lungräddning innebär att man 
gör hjärtkompressioner och inblåsningar i personens mun. Detta görs för att syresätta personens 
hjärna, alltså göra hjärtats jobb när det inte fungerar. En hjärtstartare behövs för att få igång hjärtat 
igen. Hjärtstartaren instruerar steg för steg hur man använder den. Det går inte att göra fel. Det finns 
heller ingen risk att du kan aktivera den på någon vars hjärta slår. 

r?j 
i. (Skylt där hjärtstartaren finns) 
I kommunen finns flera hjärtstartare utplacerade. Utöver dessa finns två stycken hjärtstartare i det 
upphandlade bevakningsföretagets Prcvendos bilar, som rullar dygnet runt i kommunen. 

Informationen har lagts ut under sommaren på kommunens webbsida tillsammans med länk till en 
instruktionsvideo om hur man gör hjärt- och lungräddning samt länk till hjärtstartarregistret. 
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Förvaltningens slutsatser 
Samhällbyggnadsförvaltningen bedömer att den information som kommer att finnas på kommunens 
webbsida om hjärt-och lungräddning erbjuder kommuninnevånarna den kunskap och utbildning 
som motionären efterfrågar. Utifrån ovanstående beskrivning anses motionen besvarad. 

Bilaga 
1. Motion nr 6/2016 från Peter Wihlner (SD) - Utbilda invånare i att hantera hjärtstartare 

Anna Anderman Kent Anna Anderman 
Väg- och trafikchef Samhällsbyggnadschef 
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Motion till kommunfullmäktige i Österåk 

Utbilda invånare i att hantera hjärtstartare. 
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Té MbfMöO h\ * 

Med tanke på att Österåkers kommun införskaffar allt fler hjärtstartare och placerar ut dessa på 
populära allmänna platser dit många människor har tillträde och samlas, så bör man ställa sig frågan 
om hur många medborgare som egentligen kan hantera en hjärtstartare på ett korrekt sätt? 

Vi förutsätter givetvis att personal på respektive ställe som utrustats med hjärtstartare får eller har 
fått utbildning i hantering av hjärtstartare och att om utbildad personal inte är tillgänglig och på 
plats exakt då olyckan är framme, vill Sverigedemokraterna gärna se att de medborgare i Österåker 
som vill, även får en chans att fa någon form av utbildning i hur man använder en hjärtstartare. 
Alltså någon form av en allmän "Hjärtstartsskola", som självklart är frivilligt för de medborgare 
som är intresserade. 

Sverigedemokraterna Österåker yrkar därför med hänvisning till ovanstående 

Att - Kommunfullmäktige beslutar om att aktivt verka för att de kommuninvånare som vill ha 
kunskap och utbildning i hur en hjärtstartare fungerar skall få den möjligheten. 

SvcrigMlcm.ökraterna Österåker 


