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Hjärtstartare i Hällarvd, Åryd, Sternö och Ringamåla samt Halahult
Kommunfullmäktiges beslut
att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att skriva avtal med berörda fastighetsägare
om att hjärtstartare får installeras på deras byggnader
att införskaffa och underhålla hjärtstartare utomhus på Friskolan i Åryd, på affären
Matöppet i Hällaryd, på toalettbyggnaden på Sternö badplats och på Bygdegården i
Halahult samt på Gamla skolan i Ringamåla
att fastighetschefen får i uppdrag att se till så att installation av ström för uppvärmning
av hjärtstartarskåpen sker
att anslå 100 tkr för inköp av 5 hjärtstartare samt eventuell kostnad för installation av
ström för värme till hjärtstartarskåpen som finansieras ur kommunstyrelsens anslag till
förfogande får år 2014.
Sammanfattning
På uppdrag av kommunfullmäktige § 46/2014-04-07 har kommunledningsförvaltningen
utrett frågan om lämpliga platser för att placera hjärtstartare i Sternö samt
Hällaryd/Åryd. Under utredningens gång har det även framkommit önskemål från
landsbygdsutvecklaren på näringslivsenheten om att placera ut hjärtstartare i Ringamåla
samt Halahult då dessa orter saknar hjärtstartare.
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten utrett frågan om
lämpliga platser för hjärtstartare i Hällaryd och Åryd, Ringamåla och Halahult samt
Sternö.
En fördel med att placera ut hjärtstartarna utomhus på samtliga ovan nämnda platser är
att de kommer kunna vara tillgängliga dygnet runt. Det som krävs är installation av
ström för uppvärmning av hjärtstartarskåpen. Kommunledningsförvaltningen föreslår att
fastighetskontoret är behjälplig med det då de har avtal med elektriker som de kan anlita
för ändamålet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen 2014-11-07
Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-18, § 243.
Yrkande
Marco Gustafsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Forts § 23
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Protokollet ska skickas till
Ekonomichefen
Landsbygdsutvecklaren
Fastighetschefen
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Hjärtstartare
Halahult

i Hällaryd, Åryd, Sternö och Ringamåla samt

Bakgrund
På uppdrag av kommunfullmäktige § 46 2014-04-07 har
kommunledningsförvaltningen utrett frågan om lämpliga platser för att placera
hjärtstartare i Sternö samt Hällaryd/Åryd. Under utredningens gång har det även
framkommit önskemål från Landsbygdsutvecklaren på näringslivsenheten om att
placera ut hjärtstartare i Ringamåla samt Halahult då dessa orter saknar hjärtstartare.
Förslag
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten utrett frågan om
lämpliga platser för hjärtstartare i Hällaryd och Åryd, Ringamåla och Halahult samt
Sternö. I Hällaryd finns det i dagsläget en hjärtstartare på Ekelunden och i Åryd finns
en hjärtstartare i kyrkan. Kommunledningsförvaltningen föreslår att det placeras en
hjärtstartare utomhus i skåp på friskolans yttersida och att kommunen ger friskolan
ansvaret för den. Vidare föreslår kommunledningsförvaltningen att en hjärtstartare
placeras utanför på affaren Matöppet i Hällaryd och att affårens personal får ansvaret
för hjärtstartaren.
När det gäller Sternö kan badplatsen vara en lämplig plats att placera en hjärtstartare,
då badplatsen är en välbesökt plats under sommarmånaderna och även andra årstider
vistas folk där för promenader och rekreation. Förslagsvis placeras hjärtstartaren på
byggnaden för toaletterna som finns på badplatsen då el för uppvärmning finns
tillgängligt där.
I Halahult finns 256 invånare och orten har ingen registrerad hjärtstartare enligt
hjärtstartarregistret. Förslag har framkommit om att placera hjärtstartaren på utsidan
av Bygdegården i Halahult. Bygdegården drivs av Halasjö hembygdsförening och
förslagsvis ger kommunen föreningen ansvaret för hjärtstartaren.
I Ringamåla finns det 537 invånare och även där finns inte heller någon registrerad
hjärtstartare enligt hjärtstartregistret. Ett förslag på placering av hjärtstartare i
Ringamåla är att placera hjärtstartare på utsidan av Gamla skolan och ge Ringamåla
hembygdsförening ansvaret för hjärtstartaren.
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En fördel med att placera hjärtstartarna utomhus på samtliga ovan nämnda platser är
att de kommer kunna vara tillgängliga dygnet runt. Det som krävs är installation av
ström för uppvärmning av hjärtstartarskåpen Kommunledningsförvaltningen föreslår
att fastighetsenheten är behjälplig med det då de har avtal med elektriker som de kan
anlita för ändamålet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att skriva avtal med berörda
fastighetsägare om att hjärtstartare får installeras på deras byggnader
att införskaffa och underhålla hjärtstartare utomhus på Friskolan i Aryd, på affären
Matöppet i Hällaryd, på toalettbyggnaden på Sternö badplats och på Bygdegården i
Halahult samt på Gamla skolan i Ringamåla
att fastighetschefen får 1uppdrag att se till så installation av ström för uppvärmning
av hjärtstartarskåpen sker
att anslå 100 tkr för inköp av 5 hjärtstartare samt eventuell kostnad för installation av
ström för värme till hjärtstartarskåpen som finansieras ur kommunstyrelsen anslag
till förfogande för år 2014
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