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Svar på motion om att införskaffa h j ärtstartare till taxi 

Monica Fahrman (MP) inkom den 19 februari med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun införskaffar bjärtstartare till exempelvis två taxibilar inom 
kommunen. 

Förslagsställaren skriver att varje år får ca 10 000 personer hjärtstillestånd i 
Sverige. Av dessa överlever bara ca 500 personer. Får en person hjärtstillestånd 
minskar chansen att överleva snabbt för varje minut som går innan man får hjälp. 
Med tillgång till en bjärtstartare ökar chansen att överleva med 50 o/o. Det finns ett 
flertal bjärtstartare i Sala, som i de flesta fall bara är åtkomliga under kontorstid. 

Det är därför viktigt att bjärtstartare placeras ut på strategiska platser i samhället 
och att de är tillgängliga så stor del av dygnet som möjligt. 

Alla initiativ som bidrar till att sprida h j ärtstartare är värdefulla, men kommunen 
ska inte gå in och utrusta egna företagares fordon, även om det är behjärtansvärt. 
Kommunen ska i första hand utrusta kommunala anläggningar med bjärtstartare 
som till exempel idrottshallen och äldreboenden. Kommunen har egna fordon inom 
hemtjänsten som skulle behöva hjärtstartare. Dessa fordon är minst lika tillgängliga 
som taxibilar. Det finns även möjlighet att placera bjärtstartare i bilar som hanterar 
resor inom kommunen via krav i upphandlingar av transporter. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen 
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Yttrande om motion om hjärtstartare 
Miljöpartiet de gröna i Sala har lämnat in en motion om att införskaffa bjärtstartare 
till taxi i Sala. 

När en person drabbas av ett plötsligt bjärtstopp är tiden avgörande och varje minut 
väldigt viktig. Tidig bjärt-och lungräddning och tidig defibrillering med bjärtstartare 
är ofta helt avgörande. Det är därför viktigt att bjärtstartare placeras ut på 
strategiska platser i samhället och att de är tillgängliga så stor del av dygnet som 
möjligt. 

Tanken att utrusta taxibilar med bjärtstartare är mycket bra och detta har också 
skett på flera platser i Sverige. 

Alla initiativ som bidrar till att sprida bjärtstartare i samhället är värdefulla men 
kommunen ska inte gå in och utrusta egna företagares fordon även om det är 
behjärtansvärt. Vi anser att kommunen i första hand ska utrusta kommunala 
anläggningar med bjärtstartare (ex. Idrottshallen, äldreboenden m.m.). Kommunen 
har egna fordon inom hemtjänsten som i första hand skulle behöva hjärtstartare. 
Dessa fordon är minst lika tillgängliga som taxibilarna. 

Det finns andra möjlighet att placera bjärtstartare i bilar som hanterar resor inom 
kommunen via krav i upphandlingar av transporter. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 

att avslå motionen om att införskaffa bjärtstartare till taxibilar i Sala 
kommun. 
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MOTION OM ATT INFÖRSKAFFA HJÄRTSTARTARE TILL TAXI 

Varje år får ca 1 O 000 människor i Sverige hjärtstillestånd. Av dem överlever endast några 
få procent, ca 500 personer. Den kritiska faktorn är tiden. Chansen att överleva minskar 
med minst 1 O procent för varje minut som går. Men med tillgång till en hjärtstartare ökar 
möjligheten att överleva med 50 procent. 

På flera platser i Sverige har man därför börjat utrusta taxi med hjärtstartare. Det finns ett 
flertal hjärtstartare i Sala, men de är i de flesta fall endast åtkomliga under kontorstid. Sala 
kommun är den geografiskt största kommunen i Västmanland och det kan därför ta tid 
innan ambulansen är på plats. Taxi däremot är ute under hela dygnet, vilket kan innebära 
att taxin finns på plats före en amulans. 

En hjärtstartare kan vem som helst använda sig av. Man behöver inte ha en 
sjukvårdsutbildning. Hjärtstartaren vägleder användaren genom talade instruktioner och 
ibland också ikoner. Dock är det lämpligt med en kort utbildning, vilken Räddningstjänsten 
tillhandahåller. Undertecknad har själv deltagit på sådan utbildning. 
Hjärtstartaren analyserar hjärtats rytm och avgör om det är lämpligt att ge en elektrisk stöt. 
Som användare kan man alltså inte göra fel. 

En hjärtstartare kostar runt 15.000:-, alltså en mycket låg kostnad för att spara liv. 

Jag yrkar på: 

- att Sala kommun införskaffar hjärtstartare att finnas i exempelvis två taxibilar i Sala 
kommun. 

Mon~a ahrman 

' 

Miljöpartiet de gröna i Sala 14.02.2013 

miljöpartiet de gröna 


