
1(3) 

 

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Utredningsenheten  
Gustav Olsson 

 

KOMMUNSTYRELSEN 
2022-09-22 

Svar på motion: Utred möjligheten att förse varje 
äldreboende med syrgasutrustning 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen, Utred möjligheten att förse varje 
äldreboende med syrgasutrustning, inte föranleder några ytterligare åtgärder. 

Sammanfattning 

Thore Wiberg (SD) har i en motion till kommunfullmäktige daterad den 8 
november 2021 föreslagit att Täby kommun ska utreda möjligheten att förse alla 
äldreboenden med lämplig syrgasutrustning.  

Syrgas är ett läkemedel som ordineras av läkare och kräver sjukhusets resurser 
för att ställa in rätt mängd och vid rätt tillfällen. Om behovet av syrgas är 
långvarigt administreras syrgasen med hjälp av en så kallad syrgaskoncentrator 
som det finns både rutiner och erfarenheter av att hantera på Täby kommuns 
äldreboenden. 

I samband med ädelreformen år 1992 infördes i socialtjänstlagen en skyldighet 
för kommunerna att inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad 
för människor med behov av särskilt stöd. Kommunerna fick i samband med 
detta även ett ansvar för hälso- och sjukvård (exklusive läkarinsatser). Den hälso- 
och sjukvård som ges i särskilda boendeformer är öppen primärvård.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen inte föranleder några 
ytterligare åtgärder. 

Tjänsteutlåtande 
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Ärendet har behandlats i socialnämnden den 14 juni 2022, § 102. 

Ärendet 

Thore Wiberg (SD) har i en motion till kommunfullmäktige daterad den 8 
november 2021 föreslagit att Täby kommun ska utreda möjligheten att förse alla 
äldreboenden med lämplig syrgasutrustning.  

Motionären lyfter fram det ökade behovet av särskild hjälp för äldre under det 
kommande årtiondet och menar att det fram tills 1990-talet fanns 
syrgasutrustning på de flesta av Sveriges äldreboenden. Vidare belyser 
motionären att syrgasutrustning kan vara potentiellt livräddande och att det 
därför bör utredas huruvida tillgången till transportabel syrgasutrustning kan 
öka. 

Ädelreformen genomfördes år 1992. I samband med detta infördes i 
socialtjänstlagen en skyldighet för kommunerna att inrätta särskilda 
boendeformer för service och omvårdnad för människor med behov av särskilt 
stöd. Kommunerna fick även ett ansvar för hälso- och sjukvård (exklusive 
läkarinsatser). Den hälso- och sjukvård som ges i särskilda boendeformer 
betraktas efter reformen som öppen primärvård. Syrgas är ett läkemedel som 
ordineras av läkare och kräver sjukhusets resurser för att ställa in rätt mängd och 
vid rätt tillfällen. Om behovet av syrgas är långvarigt administreras syrgasen med 
hjälp av en så kallad syrgaskoncentrator som det finns både rutiner för 
erfarenheter av att hantera på Täby kommuns äldreboenden.  

I och med det som framkommit i svaret, att det är regionens ansvar att ordinera 
syrgas och att man på Täby kommuns äldreboenden redan ger syrgas vid 
långvarigt behov med hjälp av syrgaskoncentrator, föranleder inte motionen 
några ytterligare åtgärder. 

Ekonomiska överväganden 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 
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Claes Lagergren 
Socialchef 

Bilagor 

1. Motion Utred möjligheten att förse varje äldreboende med 
syrgasutrustning daterad den 8 november 2021 

2. Protokollsutdrag från socialnämnden, daterat den 14 juni 2022, § 102 

3. Tjänsteutlåtande från socialnämnden, daterat den 14 juni 2022 
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