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Införande av "Hjärtsäker zon"
Svar på medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
Förvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget godkänns.

Bakgrund
På stadsdelsnämndens möte den 2 september 2021 anmäldes ett
medborgarförslag om att införa ”hjärtsäkra zoner” i
stadsdelsområdet. Förslaget överlämnades till förvaltningen för
beredning.
Av förslaget framgår att hjärt- och kärlsjukdomar var Sveriges
största dödsorsak år 2020 och att den viktigaste behandlingen för
flertalet vuxna är hjärt-lungräddning och defibrillering.
Förslaget innebär att benämningen ”hjärtsäkra zoner” ska tilldelas
platser där hjärtstartare finns tillgängliga inom sex minuter från det
att larm inkommer till 112. Stadsdelsförvaltningen föreslås ansvara
för att säkerställa att det finns hjärtstartare på platser där de är
tillgängliga dygnet runt samt subventionera utbildning till invånare.
Ärendets beredning
Ärendet är berett inom stadsdelsdirektörens stab. Pensionärsrådet
och förvaltningsgruppen har behandlat ärendet 2021-11-18.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Det huvudsakliga ansvaret för hälso- och sjukvård i samhället ligger
hos regionerna. Stadsdelsförvaltningens ansvar regleras av
kommunfullmäktige i Stockholms stad och utgår från
kommunallagen. Det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret
omfattar endast vissa grupper, bland annat inom särskilda boenden
för äldre. Förvaltningen kan därmed inte se att det ligger inom dess
uppdrag att säkerställa tillgängligheten till hjärtstartare i hela
stadsdelsområdet samt utbilda befolkningen i stort.
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För att skapa förutsättningar för livräddande insatser inom de egna
verksamheterna har förvaltningen köpt in hjärtstartare som finns i
förvaltningshuset i Björkhagen, i Skarpnäcks kulturhus samt vid
badplatsen i Flaten. Dessa finns tillgängliga för allmänheten under
de tider som verksamheterna är bemannade. Förvaltningen kommer
också att köpa in hjärtstartare till sina två öppna verksamheter för
äldre i Hammarbyhöjden och Skarpnäck.
Tack vare förslagsställaren har förvaltningen uppmärksammat att de
egna hjärtstartarna inte finns registrerade i det offentliga register
som finns tillgängligt på webben. Detta kommer att åtgärdas.
Eftersom förvaltningen ser det stora behovet av att hjärtstartare
finns tillgängliga på många platser kommer behovet av fler
hjärtstartare att lyftas i vår samverkan med företag, myndigheter
och föreningsliv i förhoppningen att fler organisationer bidrar till
ökad tillgänglighet.
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