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Bakgrund
Centerpartiet har lämnat en motion om barns säkerhet i förskolan
till kommunfullmäktige. De menar att finns många vardagliga
situationer där olyckan kan vara framme som t.ex. vid en
kvävningssituation där ett resolut och säkert ingripande från
förskolepersonalen kan rädda ett barns liv. Centerpartiet anser att
det för ett sådant agerande krävs att personalen vet hur de ska gå till
väga. De menar därför att det är nödvändigt med återkommande
obligatoriska utbildningar och vill därför att Stockholms stad ska
ställa krav på att förskolorna som verkar inom staden ger sin
personal regelbunden och systematisk utbildning i hjärt- och
lungräddning (HLR) och olycks- och riskhantering.

Ärendets beredning
Centerpartiet har lämnat en motion om barns säkerhet i förskolan
till kommunfullmäktige. Kungsholmens stadsdelsnämnd är en av tre
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stadsdelsnämnder som ombetts lämna svar på motionen. Ärendet
har beretts inom Förskoleavdelningen.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen är medveten om den olycksrisk som finns för barn i
det vardagliga livet. Chefer och personal inom förskolan har ett
stort ansvar att se till att barnen har en säker miljö att vistas i.
Samtliga förskolor har idag regelbunden utbildning i hjärt- och
lungräddning. Utbildningen sker återkommande var 18-24 månad.
I nämndens verksamhetsplan för 2017 finns även en aktivitet från
kommunfullmäktige där utbildningsnämnden i samarbete med
stadsdelsnämnderna ska ta fram centrala riktlinjer för barnsäkerhet i
stadens förskoleverksamhet.
Förvaltningen är positivt inställd till motionens förslag om ett krav
från staden centralt att regelbunden och systematisk utbildning i
hjärt- och lungräddning (HLR) och olycks- och riskhantering ska
vara obligatorisk för personal inom förskolan.
Bilaga
Remissen.
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