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§ 176 Dnr KS 2021/02142-8.1.5 

Beslut - Motion från (V) om handlingsplan för suicidprevention 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionen bifalls. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utforma en stadsgemensam riktlinje 
för det suicidpreventiva arbetet. 

Ärendebeskrivning 

Anna Maria Romlid (V), Hawar Asaiesh (V), Viktoria Bagi (V), Shiar Mala 
Said (V) och Harri Åman (V) har i en motion med rubriken Motion från (V) 
om handlingsplan för suicidprevention föreslagit att berörda nämnder får i 
uppdrag att ta fram en handlingsplan för suicidprevention. 

Kommunfullmäktige har den 11 november 2021, § 464 remitterat motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 

Motionen har remitterats till nämnden för idrott, fritid och förebyggande, 
individ- och familjenämnden, äldrenämnden, nämnden för personer med 
funktionsnedsättning, grundskolenämnden samt utbildnings- och arbets-
marknadsnämnden. Samtliga nämnder har inkommit med remissvar.  

Nämnderna har inkommit med i huvudsak följande synpunkter:  

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande skriver i sitt yttrande att utifrån 
det främjande och förebyggande perspektivet som nämnden ansvarar för 
finns det inget behov av en specifik handlingsplan för suicidprevention. 

Individ och familjenämnden ser det som önskvärt att alla stadens verksam-
heter skulle omfattas av en handlingsplan för suicidprevention och inte bara 
de ”mjuka” verksamheterna.  

Äldrenämnden ställer sig bakom motionen och bedömer att en handlingsplan 
för suicidprevention bör tas fram. För att få bättre genomslag av handlings-
planen bör den tas fram stadsgemensamt och inte av nämnderna separat.    

Nämnden för personer med funktionsnedsättning ställer sig bakom motionen 
och bedömer att en handlingsplan för suicidprevention bör tas fram. För att 
få bättre genomslag av handlingsplanen bör den tas fram stadsgemensamt 
och inte av nämnderna separat.    

Grundskolenämnden menar att det hälsofrämjande- och förebyggande arbet-
et sker utifrån elevhälsans uppdrag. I de lokala elevhälsoplanerna beskrivs 
hur suicidfrågor hanteras lokalt. Grundskolenämnden anser det därför inte 
aktuellt att ta fram en handlingsplan för suicidprevention utifrån de resurser, 
aktiviteter, planer och de kompetenser som finns tillgängliga för skolorna. 

Utbildnings och arbetsmarknadsnämndens ställningstaganden utgår från 
gymnasieverksamhetens, Arenans, vuxenutbildningsverksamhetens samt 
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arbetsmarknadsenhetens perspektiv. Nämnden anser att det i dagsläget inte 
finns något behov av en specifik handlingsplan för suicidprevention. 

Stadsledningskontoret föreslår att motionen bifalls mot bakgrund av att det 
visserligen pågår insatser i stadens verksamheter i syfte att främja hälsa och 
förebygga psykisk ohälsa, men att det saknas ett strukturerat och kontinuer-
ligt stadsgemensamt arbete för suicidprevention i Västerås stad. Det suicid-
preventiva arbetet angår alla verksamheter inom staden och bör inkludera 
även verksamheter som ansvarar för infrastruktur, bostadsbyggande och 
övergripande samhällsstruktur. Det bör finnas interna arbetsformer och 
strukturer för att öka handlingsberedskapen att förebygga suicid och suicid-
handlingar. Det är också viktigt att öka förståelsen och medvetenheten om 
suicidprevention och psykisk hälsa.  

Västerås stads program för social hållbarhet och dess handlingsplan har ett 
prioriterat målområde för stärkt hälsa och motverka alla former av hälsohot. 
Handlingsplanen lyfter ökat psykisk hälsa som ett långsiktigt prioriterat 
insatsområde föra att skapa jämlika förutsättningar för stadens invånare. Den 
länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention som region Väst-
manland tar fram under 2022 kan användas som stöd för att utforma en 
stadsgemensam riktlinje för det suicidpreventiva arbetet. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

1. Motionen bifalls. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utforma en stadsgemensam riktlinje 
för det suicidpreventiva arbetet. 

Yrkanden 

Anna Maria Romlid (V) och Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag. 

Kopia till 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande, 

individ- och familjenämnden, äldrenämnden,  

nämnden för personer med funktionsnedsättning,  

grundskolenämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
Anna-Maarit Tirkkonen 
Epost: anna-maarit.tirkkonen@vasteras.se 
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Kopia till 
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande, 
individ- och familjenämnden, äldrenämnden,  
nämnden för personer med funktionsnedsättning,  
grundskolenämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Kommunstyrelsen 

 

Svar på Motion från (V) om handlingsplan för suicidprevention 

Förslag till beslut  

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionen bifalls. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utforma en stadsgemensam riktlinje 
för det suicidpreventiva arbetet. 

Ärendebeskrivning 

Anna Maria Romlid (V), Hawar Asaiesh (V), Viktoria Bagi (V), Shiar Mala 
Said (V) och Harri Åman (V) har i en motion med rubriken Motion från (V) 
om handlingsplan för suicidprevention föreslagit att berörda nämnder får i 
uppdrag att ta fram en handlingsplan för suicidprevention. 

Kommunfullmäktige har den 11 november 2021, § 464 remitterat motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 

Motionen har remitterats till nämnden för idrott, fritid och förebyggande, 
individ- och familjenämnden, äldrenämnden, nämnden för personer med 
funktionsnedsättning, grundskolenämnden samt utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. Samtliga nämnder har inkommit med remissvar.  

Nämnderna har inkommit med i huvudsak följande synpunkter:  

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande skriver i sitt yttrande att utifrån 
det främjande och förebyggande perspektivet som nämnden ansvarar för 
finns det inget behov av en specifik handlingsplan för suicidprevention. 

Individ och familjenämnden ser det som önskvärt att alla stadens 
verksamheter skulle omfattas av en handlingsplan för suicidprevention och 
inte bara de ”mjuka” verksamheterna.  
 
Äldrenämnden ställer sig bakom motionen och bedömer att en handlingsplan 
för suicidprevention bör tas fram. För att få bättre genomslag av 
handlingsplanen bör den tas fram stadsgemensamt och inte av nämnderna 
separat.    
 
Nämnden för personer med funktionsnedsättning ställer sig bakom motionen 
och bedömer att en handlingsplan för suicidprevention bör tas fram. För att 
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få bättre genomslag av handlingsplanen bör den tas fram stadsgemensamt 
och inte av nämnderna separat.    

Grundskolenämnden menar att det hälsofrämjande- och förebyggande 
arbetet sker utifrån elevhälsans uppdrag. I de lokala elevhälsoplanerna 
beskrivs hur suicidfrågor hanteras lokalt. Grundskolenämnden anser det 
därför inte aktuellt att ta fram en handlingsplan för suicidprevention utifrån 
de resurser, aktiviteter, planer och de kompetenser som finns tillgängliga för 
skolorna. 
 
Utbildnings och arbetsmarknadsnämndens ställningstaganden utgår från 
gymnasieverksamhetens, Arenans, vuxenutbildningsverksamhetens samt 
arbetsmarknadsenhetens perspektiv. Nämnden anser att det i dagsläget inte 
finns något behov av en specifik handlingsplan för suicidprevention. 
 
Stadsledningskontoret föreslår att motionen bifalls mot bakgrund av att det 
visserligen pågår insatser i stadens verksamheter i syfte att främja hälsa och 
förebygga psykisk ohälsa, men att det saknas ett strukturerat och 
kontinuerligt stadsgemensamt arbete för suicidprevention i Västerås stad. 
Det suicidpreventiva arbetet angår alla verksamheter inom staden och bör 
inkludera även verksamheter som ansvarar för infrastruktur, 
bostadsbyggande och övergripande samhällsstruktur. Det bör finnas interna 
arbetsformer och strukturer för att öka handlingsberedskapen att förebygga 
suicid och suicidhandlingar. Det är också viktigt att öka förståelsen och 
medvetenheten om suicidprevention och psykisk hälsa.  
 
Västerås stads program för social hållbarhet och dess handlingsplan har ett 
prioriterat målområde för stärkt hälsa och motverka alla former av hälsohot. 
Handlingsplanen lyfter ökat psykisk hälsa som ett långsiktigt prioriterat 
insatsområde föra att skapa jämlika förutsättningar för stadens invånare. Den 
länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention som region 
Västmanland tar fram under 2022 kan användas som stöd för att utforma en 
stadsgemensam riktlinje för det suicidpreventiva arbetet. 
 
Stadsledningskontoret föreslår att: 

1. Motionen bifalls. 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utforma en stadsgemensam 

riktlinje för det suicidpreventiva arbetet. 

 

 

Beslutsmotivering 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande menar att kultur, idrott och 
fritidsförvaltningen har en viktig roll på universell nivå och bidrar till allas 
möjligheter till ett gott liv och att främja psykisk hälsa i befolkningen. 
Nämndens verksamheter har handlingsplaner för idrott, friluftsliv, 
fritidsverksamheterna, familjecentrum och förebyggarcentrum. 
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Handlingsplanerna säkerställer ett brett främjande och förebyggande arbete 
som bidrar till ökad folkhälsa i vid mening. Handlingsplanerna bygger på 
Program för social hållbarhet där jämlika förutsättningar, framtidstro och 
tillit till samhället är bärande principer.  
 
Nämnden för idrott, fritid och förbyggande anser att ur ett främjande och 
förebyggande perspektiv föreligger inte ett behov av en specifik 
handlingsplan för suicidprevention.  
 

Individ- och familjenämnden 

Individ- och familjenämnden menar att en handlingsplan ska tydliggöra 
kommunens ansvar för det suicidpreventiva arbetet och skapa förutsättningar 
för ett strukturerat och kontinuerligt självmordsförebyggande arbete. Syftet 
är också att öka medvetenheten om riskgrupper och bakgrundsfaktorer till 
suicid, för att bättre kunna uppmärksamma personer som kan befinna sig i 
riskzonen.  
 
Vidare menar individ-och familjenämnden att som arbetsgivare ansvarar 
Västerås stad för att anställda kan utföra sitt arbete utan risk för ohälsa eller 
olycksfall. Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö är 
framtagna som ett stöd för att främja hälsa på jobbet. I detta ingår även den 
psykiska hälsan och ohälsan.  
 
Individ- och familjenämnden lyfter också det nationella arbetet som pågår 
inom Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen för att tillsammans med 
olika myndigheter inkomma med underlag inför en kommande nationell 
strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention, vilket kan komma 
att bidra med viktiga synpunkter i det kommande arbetet med 
suicidprevention. Erfarenheter från medverkan och samverkan, både över 
förvaltningsgränser inom kommunen och med andra aktörer såsom övriga 
Västmanlandskommuner och Region Västmanland i arbetet med 
framtagande av en regional handlingsplan, bör kunna vara till stöd i det 
fortsatta lokala arbetet. 
 
Individ och familjenämnden ser det som önskvärt att alla stadens 
verksamheter omfattas av en handlingsplan i suicidprevention och inte 
bara de ”mjuka” verksamheterna. Detta utifrån det nationella 
handlingsprogrammet för suicid, som även inkluderar de verksamheter som 
står för infrastruktur, bostadsbyggande och övergripande samhällsstruktur, 
men också utifrån Västerås stads arbetsgivaransvar. Det kan finnas fördelar 
med att en handlingsplan kring suicidprevention tas fram på nationell och 
regional nivå före ett lokalt handlingsplansarbete för att hushålla med 
resurser, ta tillvara och nyttja olika aktörers erfarenheter och kunskaper samt 
för att utveckla samverkan. 
 
Äldrenämnden  
Äldrenämnden ställer sig bakom motionen och anser att en handlingsplan för 
suicidprevention bör tas fram. Enligt äldrenämnden bör dock en 
handlingsplan tas fram stadsgemensamt och inte av nämnderna separat. 
Detta då de flesta av stadens nämnder har verksamheter där förvaltningarna 
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träffar personer med suicidtankar eller psykisk ohälsa. För att få ett bättre 
genomslag av handlingsplanen bör den därför tas fram stadsgemensamt. 
 
Nämnden för personer med funktionsnedsättning 
Nämnden för personer med funktionsnedsättning ställer sig bakom motionen 
och anser att en handlingsplan för suicidprevention bör tas fram. Enligt 
nämnden bör dock en handlingsplan tas fram stadsgemensamt och inte av 
nämnderna separat. Detta då de flesta av stadens nämnder har verksamheter 
där förvaltningarna träffar på personer med suicidtankar eller psykisk ohälsa. 
För att få ett bättre genomslag av handlingsplanen bör den därför tas fram 
stadsgemensamt. 
 
Grundskolenämnden 
Grundskolenämnden lyfter skolans ansvar att arbeta förebyggande och 
främjande. Sedan tidigare finns förebyggande och främjande områden som 
skolor arbetar med under låg-, mellan- och högstadiet så de bildar en röd tråd 
både innehålls- och mognadsmässigt. Grundskolenämnden uppger att det 
just nu pågår en översyn och utveckling av processen. Den går under 
rubriken ”Förebyggande främjande elevhälsa” som är ett material och en 
metodbank. Varje skola ska erbjuda kunskaper till sina elever inom sju 
områden: normer och värden, identitet, samtycke och relationer, ANDTS, 
hälsa, psykisk hälsa, nätet Dessutom finns området funktionsnedsättningar 
som riktas till skolpersonalen. 
 
Enligt grundskolenämnden sker aktiva insatser på högstadiet med syfte att 
verka suicidpreventivt. Västerås kommunala skolor kommer från våren och 
hösten 2022 arbeta med programmet YAM (Youth Aware of Mental Health). 
YAM är ett universellt evidensbaserat program för skolelever som främjar 
diskussion och utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och öka 
kunskap om psykisk hälsa. YAM främjar utvecklingen av problemlösande 
förmåga och emotionell intelligens, till exempel hur man handskas med egna 
och andras känslor, relationer och empati. Eleverna får information om 
psykiskt hälsofrämjande livsstilar och hur man kan hjälpa sig själv och sina 
kompisar. Målgruppen för programmet är skolelever i åldern 14–16 år. 
Utbildningen leds av instruktörer. Fem psykologer och kuratorer är ansvariga 
för programmet och dess genomförande i Västerås. 
  
Grundskolenämnden menar vidare att viktiga personer med kompetens inom 
suicidprevention, förutom skolpersonal, är skolsköterska, kurator och 
skolpsykolog. Nämnden menar att skolorna idag har en mycket större 
tillgång på kuratorer och skolpsykologer än för bara några år sedan och att 
skolan därför har bättre förutsättningar att arbeta preventivt inom detta 
område och fånga upp elever i riskzonen, bistå personalen med 
kompetensutveckling med mera. Ett möjligt tecken på ohälsa är en elevs 
ökande frånvaro. Ett nyligen tillskapat närvaroteam kan idag bistå skolorna 
med stöd vid problematiska fall samt med förebyggande och främjande 
åtgärder. 
 
Grundskolenämnden lyfter Västerås stads elevhälsoplan inom Västerås stads 
grundskolor som innehåller bland annat en beskrivning av de centrala 
resurserna och anvisningar för respektive skolas lokala elevhälsoplan. Där 
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beskrivs vad elevhälsans medicinska, psykologiska, psykosociala samt 
specialpedagogiska insatser kan bidra med. Varje skola ska upprätta en lokal 
elevhälsoplan. Den lokala elevhälsoplanen är ett lämpligt verktyg för att 
beskriva skolans hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete. Där 
förklarar man skolans riktlinjer, strategier och utvecklingsområden och 
kopplar det till uppdrag, mål och visioner.  
  
Grundskolenämnden anser att de ovan beskrivna delarna kan även ses som 
en handlingsplan i suicidpreventivt syfte även om den inte är nedskriven som 
en sådan. Varje skola ska följa Västerås stads elevhälsoplan och utifrån den 
skriva sin egen lokala elevhälsoplan. Där ska det beskrivas hur suicidfrågor 
hanteras lokalt. Alla skolor ska utbilda sina elever i ”förebyggande 
främjande elevhälsas” punkter enligt den beskrivna ”röda tråden”. YAM ska 
genomföras i samtliga åttondeklasser i Västerås stads kommunala skolor. 
Grundskolenämnden finner det därför inte aktuellt att ta fram en 
handlingsplan för suicidprevention utifrån beskrivna resurser, aktiviteter, 
planer och de kompetenser som finns tillgängliga för skolorna. 
 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beskriver i sitt yttrande hur 
gymnasieverksamheten och Arenans förebyggande och främjande 
elevhälsoarbete sker. Vuxenutbildningsverksamheten samt 
arbetsmarknadsenheten arbetar även dem med förebyggande och 
hälsofrämjande insatser.   

 

Arenan 
Nämnden beskriver att en stor del av Arenans arbete med målgruppen sker 
vid övergångarna mellan grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning. I 
uppdraget mot de fristående- och kommunala grundskolorna träffar Arenans 
tvärprofessionella kartläggningsteam samtliga elevhälsoteam på skolorna för 
att identifiera alla ungdomar i behov av stöd vid övergången till gymnasiet 
och för inhämtning av underlag för vidare planering gällande dessa elever. 
 
Alla ungdomar i målgruppen erbjuds enskilda kartläggningssamtal inför att 
skolplikten upphör. Andelen ungdomar med psykisk ohälsa upplevs öka och 
det finns i större utsträckning ett behov av ett motivationsarbete inför 
eventuella studier på gymnasiet. Arenan har därför inför en orienteringskurs 
(ORKA) i syfte att verka motivationshöjande där fokus är hälsofrämjande 
insatser för återgång till studier, arbete eller annan sysselsättning. 
Målgruppen för ORKA är i stor utsträckning ungdomar som haft 
hemmarsittarproblematik och stor psykisk ohälsa under grundskoletiden. 
 
I Arenans uppdrag ingår även att arbeta aktivt för att förebygga att ungdomar 
hoppar av sina studier på både introduktions- och nationella program och ett 
upparbetat samarbete med både de fristående och kommunala 
gymnasieskolorna finns kring detta. Arenan träffar tillsammans med 
elevhälsoteamen på skolorna ungdomar som befinner sig i riskzonen för att 
hoppa av sina studier på nationellt program. 
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Om den berörda ungdomen behöver annat stöd än vad Arenan kan erbjuda 
hjälps ungdomen vidare mot rätt stöd eller behandling. Samverkan sker alltid 
utifrån ungdomens behov. 

Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enighet med 
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 

Ekonomisk bedömning 

Beslutet medför inte någon ekonomisk effekt. 

Hållbar utveckling 

Västerås stads program för social hållbarhet inklusive dess handlingsplan har 
målområden om stärkt hälsa och motverka alla former av hälsohot. 
Handlingsplanen lyfter ökat psykisk hälsa som ett långsiktigt prioriterat 
insatsområde för att skapa jämlika förutsättningar för stadens invånare. Det 
suicidpreventiva arbetet har bäring på det sociala och det ekonomiska 
perspektivet i hållbar utveckling. Suicid och suicidförsök är ett stort 
folkhälsoproblem som förutom förlust av människoliv leder till omfattande 
psykiskt lidande hos anhöriga och andra berörda. För samhället är kostnaden 
många miljoner och för de drabbade anhöriga en kostnad som inte går att 
mäta. 
 

 

 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

 

 

 

Christin Tjärnheden 

Direktör, strategisk 
samhällsutveckling 
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§ 32 Dnr NIF 2021/00385-1.7.1 

Beslut - Remiss - Motion från (V) om handlingsplan för 
suicidprevention 

Beslut 

Nämnden antar yttrande daterat 2022-01-25 som sitt eget och överlämnar till 

Kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har 2021-11-19 uppdragit åt Nämnden för idrott, fritid 

och förebyggande att avge yttrande över motion från (V) om handlingsplan 

för suicidprevention (KS 2021/02142-8.1.5) 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 28 februari 2022. 

Kultur, idrott och fritidsförvaltningen har en viktig roll på universell nivå 

och bidrar till allas möjligheter till ett gott liv och att främja psykisk hälsa i 

befolkningen.  

Vad gäller nämndens verksamheter så finns handlingsplaner för idrott, 

friluftsliv, fritidsverksamheterna, familjecentrum och förebyggarcentrum. 

Dessa handlingsplaner säkerställer ett brett främjande och förebyggande 

arbete som bidrar till ökad folkhälsa i vid mening. Dessa handlingsplaner 

bygger på Program för social hållbarhet där jämlika förutsättningar, 

framtidstro och tillit till samhället är bärande principer. Ur ett främjande och 

förebyggande perspektiv föreligger inte ett behov av en specifik 

handlingsplan för suicidprevention. 

 

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:  

Nämnden antar yttrande daterat 2022-01-25 som sitt eget och överlämnar till 

Kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 

beslutar enligt detta.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 

 



 

 
 

 
 
Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen 
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 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande Remiss - Motion från (V) om handlingsplan för 
suicidprevention 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande har beretts tillfälle att yttra sig 

över Motion från (V) om handlingsplan för suicidprevention. Vänsterpartiet 

förslår kommunfullmäktige att besluta att berörda nämnder får i uppdrag att 

ta fram en handlingsplan för suicidprevention. 

Ett självmordsförebyggande arbete rör fler av stadens förvaltningar och 

handlar i grunden om att främja lika villkor för alla invånare i Västerås. Det 

finns särskilt utsatta grupper där riktade insatser behöver göras. 

 

Kultur, idrott och fritidsförvaltningens arbete bidrar till folkhälsa generellt 

och i förvaltningen finns specifika uppdrag om att stärka skyddsfaktorer och 

minska riskfaktorer, som har särskild bärighet på psykisk (o)hälsa i generell 

mening och i förlängningen ett självmordsförebyggande arbete. Bl a finns 

viktiga verksamheter och insatser kring, idrott, friluftsliv, föreningsstöd, 

föräldrastöd, mötesplatser för äldre, meningsfull fritid för barn och unga, 

ANDTS prevention, barnrätt, inflytande och delaktighet, 

funktionshinderfrågor, våldsprevention, trygghetsskapande och 

brottsförebyggande arbete, som alla bidrar till social hållbarhet och ett gott 

liv för alla invånare i Västerås. 

 

Preventionsstjärnan är ett sätt att illustrera hur närliggande förebyggande 

frågor är sammanlänkade genom gemensamma risk- och skyddsfaktorer. 

 

 
Bild: Preventionsstjärnan är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholm. 
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Kultur, idrott och fritidsförvaltningen har en viktig roll på universell nivå 

och bidrar till allas möjligheter till ett gott liv och att främja psykisk hälsa i 

befolkningen.  

 

Vad gäller nämndens verksamheter så finns handlingsplaner för idrott, 

friluftsliv, fritidsverksamheterna, familjecentrum och förebyggarcentrum. 

Dessa handlingsplaner säkerställer ett brett främjande och förebyggande 

arbete som bidrar till ökad folkhälsa i vid mening. Dessa handlingsplaner 

bygger på Program för social hållbarhet där jämlika förutsättningar, 

framtidstro och tillit till samhället är bärande principer. Ur ett främjande och 

förebyggande perspektiv föreligger inte ett behov av en specifik 

handlingsplan för suicidprevention. 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen 
Karin Sällberg 
Epost: karin.sallberg@vasteras.se 
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Kopia till 

Kommunstyrelsen 
 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 

 

Tjänsteutlåtande - Remiss - Motion från (V) om handlingsplan för 
suicidprevention 

Förslag till beslut 

Nämnden antar yttrande daterat 2022-01-25 som sitt eget och överlämnar till 

Kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har 2021-11-19 uppdragit åt Nämnden för idrott, fritid 

och förebyggande att avge yttrande över motion från (V) om handlingsplan 

för suicidprevention (KS 2021/02142-8.1.5) 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 28 februari 2022. 

Kultur, idrott och fritidsförvaltningen har en viktig roll på universell nivå 

och bidrar till allas möjligheter till ett gott liv och att främja psykisk hälsa i 

befolkningen.  

 

Vad gäller nämndens verksamheter så finns handlingsplaner för idrott, 

friluftsliv, fritidsverksamheterna, familjecentrum och förebyggarcentrum. 

Dessa handlingsplaner säkerställer ett brett främjande och förebyggande 

arbete som bidrar till ökad folkhälsa i vid mening. Dessa handlingsplaner 

bygger på Program för social hållbarhet där jämlika förutsättningar, 

framtidstro och tillit till samhället är bärande principer. Ur ett främjande och 

förebyggande perspektiv föreligger inte ett behov av en specifik 

handlingsplan för suicidprevention. 

 

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:  

 

Nämnden antar yttrande daterat 2022-01-25 som sitt eget och överlämnar till 

Kommunstyrelsen. 
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§ 52 Dnr NF 2021/00443-1.7.1 

Beslut - Remiss - Motion från (V) om handlingsplan för 
suicidprevention 

Beslut 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning antar förvaltningens förslag 

till yttrande daterat 8 februari 2022 samt överlämnar det till 

kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Vänsterpartiet har inkommit med en motion där det föreslås att berörda 

nämnder tar fram en handlingsplan för suicidprevention.  

Remissvaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 28 februari 

2022.  

Förvaltningen ställer sig bakom motionen och bedömer att en handlingsplan 

för suicidprevention bör tas fram. Förvaltningen anser dock att den bör tas 

fram stadsgemensamt och inte av nämnderna separat. Detta då de flesta av 

stadens nämnder har verksamheter där förvaltningarna träffar på personer 

med suicidtankar eller psykisk ohälsa. För att få ett bättre genomslag av 

handlingsplanen bör den därför tas fram stadsgemensamt. 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen har till nämnden för personer med 

funktionsnedsättning lämnat följande förslag till beslut: 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning antar förvaltningens förslag 

till yttrande daterat 8 februari 2022 samt överlämnar det till 

kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen, Västerås stad 
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Kopia till 

Kommunstyrelsen, Västerås stad 
 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning 

 

Remiss - Motion från (V) om handlingsplan för suicidprevention 

Förslag till beslut 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning antar förvaltningens förslag 

till yttrande daterat 8 februari 2022 samt överlämnar det till 

kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Vänsterpartiet har inkommit med en motion där det föreslås att berörda 

nämnder tar fram en handlingsplan för suicidprevention.  

Remissvaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 28 februari 

2022.  

Förvaltningen ställer sig bakom motionen och bedömer att en handlingsplan 

för suicidprevention bör tas fram. Förvaltningen anser dock att den bör tas 

fram stadsgemensamt och inte av nämnderna separat. Detta då de flesta av 

stadens nämnder har verksamheter där förvaltningarna träffar på personer 

med suicidtankar eller psykisk ohälsa. För att få ett bättre genomslag av 

handlingsplanen bör den därför tas fram stadsgemensamt. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har till nämnden för personer med 

funktionsnedsättning lämnat följande förslag till beslut: 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning antar förvaltningens förslag 

till yttrande daterat 8 februari 2022 samt överlämnar det till 

kommunstyrelsen. 

 



 

 
 

 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Matilda Funkquist Cullinan 
Epost: matilda.funkquist.cullinan@vasteras.se 
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 Nämnden för personer med funktionsnedsättning 

 

Remiss - Motion från (V) om handlingsplan för suicidprevention 

Motionen 

Vänsterpartiet har inkommit med en motion där berörda nämnder uppdras att 

ta fram en handlingsplan för suicidprevention. Motionen är något otydlig på 

om berörda nämnder ska ta fram varsin handlingsplan eller om nämnderna 

ska tas fram en gemensam handlingsplan. Det är vidare otydligt om 

handlingsplanen ska tillämpas stadsgemensamt eller enbart av de berörda 

nämnderna.  

Remissvaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 28 februari 

2022.  

 

Yttrande 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning ser positivt på 

framtagandet av en handlingsplan för suicidprevention. Nästan samtliga av 

stadens nämnder har verksamheter där kontakt sker med människor som kan 

ha suicidtankar eller psykisk ohälsa och för att kunna arbeta med frågan på 

bästa sätt bör ett övergripande arbete bedrivas.   

 

Anknytande styrdokument  

Västerås stad har flera angränsande styrdokument, både stadsgemensamma 

och nämndspecifika, som kan ha bäring på en eventuell handlingsplan 

gällande suicidprevention. Som exempel finns redan: 

 Handlingsplan för bostadsförsörjning 2020-2021 

 Riktlinjer för sociala bostäder  

 Program för social hållbarhet 

 Policy för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i 

Västerås stad 2020-2025 

 Västerås stads handlingsplan gällande alkohol, narkotika, doping, 

tobak och spel om pengar 

 

En handlingsplan gällande suicidprevention kommer inte ensamt att lösa 

orsakerna till den psykiska ohälsan som leder till suicid och suicidförsök. 
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Handlingsplanen behöver därför ha koppling och samverkan med 

angränsande styrdokument och åtgärder för att få genomslag.  

 

Ansvarig nivå  

Det finns flera exempel på hur andra kommuner har lagt upp arbetet med 

framtagandet av handlingsplanerna för suicidprevention.  

I Stockholm har socialtjänsten, på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram 

en handlingsplan. I Uppsala har Uppsala läns kommuner gått samman och 

skapat en gemensam handlingsplan och Södertäljes kommunstyrelse har tagit 

fram en stadsgemensam handlingsplan.  

Ansvaret för planen har i de tre exemplen legat på olika nivåer och det kan 

även tänkas involvera Regionen i viss mån om så önskas.  

 

Sammantaget 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning stödjer motionens förslag 

att en handlingsplan för suicidprevention bör tas fram. Nämnden föreslår 

som förtydligande att en stadsgemensam handlingsplan tas fram som 

kommunstyrelsen är ansvarig för. Detta för att den bättre ska kunna kopplas 

samman med angränsande styrdokument då de kan ha bäring på varandra. 
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§ 49 Dnr AN 2021/01185-1.7.1 

Remiss - Motion från (V) om handlingsplan för suicidprevention 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att yttrandet daterat 9 februari 2022 antas och 

överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Vänsterpartiet har inkommit med en motion där det föreslås att berörda 

nämnder tar fram en handlingsplan för suicidprevention. 

Remissvaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 28 februari 

2022. 

Förvaltningen ställer sig bakom motionen och bedömer att en handlingsplan 

för suicidprevention bör tas fram. Förvaltningen anser dock att den bör tas 

fram stadsgemensamt och inte av nämnderna separat. Detta då de flesta av 

stadens nämnder har verksamheter där förvaltningarna träffar på personer 

med suicidtankar eller psykisk ohälsa. För att få ett bättre genomslag av 

handlingsplanen bör den därför tas fram stadsgemensamt. 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen har till äldrenämnden lämnat följande 

förslag till beslut: 

Äldrenämnden beslutar att yttrandet daterat 9 februari 2022 antas och 

överlämnas till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen, Västerås stad 

 



 

 
 

 
 
Vård och omsorgsförvaltningen 
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 Äldrenämnden 

 

Remiss - Motion från (V) om handlingsplan för suicidprevention 

Motionen 

Vänsterpartiet har inkommit med en motion där berörda nämnder uppdras att 

ta fram en handlingsplan för suicidprevention. Motionen är något otydlig på 

om berörda nämnder ska ta fram varsin handlingsplan eller om nämnderna 

ska tas fram en gemensam handlingsplan. Det är vidare otydligt om 

handlingsplanen ska tillämpas stadsgemensamt eller enbart av de berörda 

nämnderna.  

Remissvaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 28 februari 

2022.  

 

Yttrande 

Äldrenämnden ser positivt på framtagandet av en handlingsplan för 

suicidprevention. Nästan samtliga av stadens nämnder har verksamheter där 

kontakt sker med människor som kan ha suicidtankar eller psykisk ohälsa 

och för att kunna arbeta med frågan på bästa sätt bör ett övergripande arbete 

bedrivas.   

 

Anknytande styrdokument  

Västerås stad har flera angränsande styrdokument, både stadsgemensamma 

och nämndspecifika, som kan ha bäring på en eventuell handlingsplan 

gällande suicidprevention. Som exempel finns redan: 

 Handlingsplan för bostadsförsörjning 2020-2021 

 Riktlinjer för sociala bostäder  

 Program för social hållbarhet 

 Policy för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i 

Västerås stad 2020-2025 

 Västerås stads handlingsplan gällande alkohol, narkotika, doping, 

tobak och spel om pengar 

 

En handlingsplan gällande suicidprevention kommer inte ensamt att lösa 

orsakerna till den psykiska ohälsan som leder till suicid eller suicidförsök. 
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Handlingsplanen behöver därför ha koppling och samverkan med 

angränsande styrdokument och åtgärder för att uppnå genomslag.  

 

Ansvarig nivå  

Det finns flera exempel på hur andra kommuner har lagt upp arbetet med 

framtagandet av handlingsplanerna för suicidprevention.  

I Stockholm har socialtjänsten, på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram 

en handlingsplan. I Uppsala har Uppsala läns kommuner gått samman och 

skapat en gemensam handlingsplan och Södertäljes kommunstyrelse har tagit 

fram en stadsgemensam handlingsplan.  

Ansvaret för planen har i de tre exemplen legat på olika nivåer och det kan 

även tänkas involvera Regionen i viss mån om så önskas.  

 

Sammantaget 

Äldrenämnden stödjer motionens förslag att en handlingsplan för 

suicidprevention ska tas fram. Nämnden föreslår som förtydligande att en 

stadsgemensam handlingsplan tas fram som kommunstyrelsen är ansvarig 

för. Detta för att den bättre ska kunna kopplas samman med angränsande 

handlingsplaner som kan ha bäring på varandra. 
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§ 38 Dnr IFN 2021/00660-17.1

Remiss - Motion från (V) om handlingsplan för suicidprevention

Beslut
Individ- och familjenämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar 
det till kommunstyrelsen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2021-11-19 remitterat en motion från Vänsterpartiet 
(V) till

Individ och- familjenämnden,

Nämnden för Idrott, fritid och förebyggande,

Äldrenämnden,

Nämnden för personer med funktionsnedsättning,

Grundskolenämnden och

Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden.

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 28 februari 2022.

Vänsterpartiet (V) föreslår Kommunfullmäktige att besluta;

- Att berörda nämnder får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för 
suicidprevention.

En handlingsplan ska tydliggöra kommunens ansvar för det suicidpreventiva 
arbetet, samt skapa förutsättningar för ett strukturerat och kontinuerligt 
självmordsförebyggande arbete. Syftet är också att öka medvetenheten om 
riskgrupper och bakgrundsfaktorer till suicid, för att bättre kunna 
uppmärksamma personer som kan befinna sig i riskzon. Som arbetsgivare 
ansvarar Västerås stad för att anställda kan utföra sitt arbete utan risk för 
ohälsa eller olycksfall. Föreskrifterna om organisatorisk och social 
arbetsmiljö är framtagna som ett stöd för att främja hälsa på jobbet. I detta 
ingår även den psykiska hälsan och ohälsan. Den nationella arbete som pågår 
inom Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen att tillsammans med olika 
myndigheter inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi 
inom området psykisk hälsa och suicidprevention kan komma att bidra med

Justerandes signatur Utdraesbestvrkande



VÄSTERÅS STAD 
Individ- och familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-02-24

24 (30)

viktiga synpunkter i det kommande arbetet med suicidprevention. 
Erfarenheter från medverkan och samverkan, både över förvaltningsgränser 
inom kommunen och med andra aktörer, såsom övriga 
Västmanlandskommuner och Region Västmanland, i arbetet med 
framtagande av en regional handlingsplan, bör kunna vara till stöd i det 
fortsatta lokala arbetet.

Individ och familjeförvaltningen ser det som önskvärt att alla stadens 
verksamheter skulle omfattas av en handlingsplan i suicidprevention och inte 
bara de ”mjuka” verksamheterna. Detta utifrån det nationella 
handlingsprogrammet för suicid, som även inkluderar de verksamheter som 
står för infrastruktur, bostadsbyggande och övergripande samhällsstruktur 
men också utifrån Västerås stads arbetsgivaransvar.

Det kan finnas fördelar med att en handlingsplan kring suicidprevention tas 
fram på nationell och regional nivå före ett lokalt handlingsplansarbete för 
att hushålla med resurser, ta tillvara och nyttja olika aktörers erfarenheter 
och kunskaper samt för att utveckla samverkan.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Kommunstyrelsen, Västerås stad

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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Kopia till 

Kommunstyrelsen, Västerås stad 
 

Individ- och familjenämnden 

 

Remiss - Motion från (V) om handlingsplan för suicidprevention 

Förslag till beslut 

Individ- och familjenämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar 

det till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har 2021-11-19 remitterat en motion från Vänsterpartiet 

(V) till   

Individ och- familjenämnden,  

Nämnden för Idrott, fritid och förebyggande,  

Äldrenämnden,  

Nämnden för personer med funktionsnedsättning,  

Grundskolenämnden och  

Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden.  

 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 28 februari 2022. 

 

Vänsterpartiet (V) föreslår Kommunfullmäktige att besluta; 

- Att berörda nämnder får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för 

suicidprevention.   

 

En handlingsplan ska tydliggöra kommunens ansvar för det suicidpreventiva 

arbetet, samt skapa förutsättningar för ett strukturerat och kontinuerligt 

självmordsförebyggande arbete. Syftet är också att öka medvetenheten om 

riskgrupper och bakgrundsfaktorer till suicid, för att bättre kunna 

uppmärksamma personer som kan befinna sig i riskzon. Som arbetsgivare 

ansvarar Västerås stad för att anställda kan utföra sitt arbete utan risk för 

ohälsa eller olycksfall. Föreskrifterna om organisatorisk och social 

arbetsmiljö är framtagna som ett stöd för att främja hälsa på jobbet. I detta 

ingår även den psykiska hälsan och ohälsan. Den nationella arbete som 

pågår inom Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen att tillsammans med 

olika myndigheter inkomma med underlag inför en kommande nationell 

strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention kan komma att 

bidra med viktiga synpunkter i det kommande arbetet med suicidprevention. 

Erfarenheter från medverkan och samverkan, både över förvaltningsgränser 

inom kommunen och med andra aktörer, såsom övriga 

Västmanlandskommuner och Region Västmanland, i arbetet med 

framtagande av en regional handlingsplan, bör kunna vara till stöd i det 

fortsatta lokala arbetet. 
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Individ och familjeförvaltningen ser det som önskvärt att alla stadens 

verksamheter skulle omfattas av en handlingsplan i suicidprevention och 

inte bara de ”mjuka” verksamheterna. Detta utifrån det nationella 

handlingsprogrammet för suicid, som även inkluderar de verksamheter som 

står för infrastruktur, bostadsbyggande och övergripande samhällsstruktur 

men också utifrån Västerås stads arbetsgivaransvar.  

 

Det kan finnas fördelar med att en handlingsplan kring suicidprevention tas 

fram på nationell och regional nivå före ett lokalt handlingsplansarbete för 

att hushålla med resurser, ta tillvara och nyttja olika aktörers erfarenheter 

och kunskaper samt för att utveckla samverkan.  
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Kommunstyrelsen 

Individ och familjenämnden 

 

Yttrande Remiss – Handlingsplan för suicidprevention 
 
 

Bakgrund 
Vänsterpartiet (V) inkom 2021-11-11 med motion och yrkande till Kommunfullmäktige. 

 
Handlingsplan för suicidprevention 
”Var sjätte timma tar en människa sitt liv i Sverige. Var sjätte timma dör någon i onödan. Var 
sjätte timma blir många anhöriga drabbade och kanske kommer de aldrig att återhämta sig. 
Kunskapen om att självmorden ökar i Sverige är stor men trots detta så har inte Västerås stad 
någon handlingsplan hur kommunen ska arbeta suicidpreventivt. 
 
Riskfaktorer och riskgrupper vet vi är exempelvis: ensamhet och bristande socialt nätverk, 
manligt kön, HBTQI+ personer, kriminellt liv, missbruk, trauma och förluster. 
 
233 av landets 290 kommuner saknar en övergripande handlingsplan för att förebygga 
självmord, enligt siffror från Sveriges Kommuner och Regioner. Västerås är en av dom 233 
kommunerna. Under Coronapandemin har antalet samtal till SOS-alarm rörande självmord 
ökat. Vi som kommun har ett stort ansvar att arbeta suicidpreventivt”. 
 
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

Att berörda nämnder får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för suicidprevention. 
Vänsterpartiet Västerås 
 
 

Yttrande 
 
Bakgrundsfakta kring suicid 
Varje år tar cirka 1 500 personer sitt liv i Sverige. Suicidhandlingar är den yttersta 
konsekvensen av ett stort lidande som kan ha orsakats av svår sjukdom, såväl psykisk som 
fysisk, eller av olika trauman och drabbande livshändelser. Det innebär inte enbart ett lidande 
för den suicidnära personen utan också för dennes familj och andra närstående. Idag finns 
det kunskap om hur suicidhandlingar kan förhindras. Eftersom suicid inte är enbart en 
konsekvens av psykisk sjukdom, krävs det insatser som förebygger även andra orsaker till 
lidande eller som dämpar lidandets effekt på suicidalitet. Till exempel genom att stärka 
individen innan lidandet inträffar eller medan det pågår. Det är också viktigt att fokusera på 
den existentiella aspekten och att förstärka samhällets resurser att fånga upp och stärka de 
drabbade.   
 
Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 med 17 globala mål för 
hållbar utveckling. Minskad suiciddödlighet är en av indikatorerna som handlar om att minska 
förtida död till följd av icke smittsamma sjukdomar samt främja psykisk hälsa och 
välbefinnande genom förebyggande insatser och behandling. Det övergripande nationella 
målet för folkhälsoarbetet i Sverige är “att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa 
på lika villkor för hela befolkningen”.  
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Nationella handlingsprogrammet mot suicid1  
I Sverige råder nollvision gällande suicid. Regeringen presenterade 2008 ett nationellt 
handlingsprogram för suicidprevention. Nio åtgärdsområden ger en generell vägledning i det 
suicidpreventiva arbetet. Områdena i det nationella handlingsprogrammet utgår dels från ett 
befolkningsperspektiv, dels från ett individperspektiv.  
1. Främja goda livschanser för mindre gynnade grupper  
2. Minska alkoholkonsumtion i befolkningen och i högriskgrupper för suicid  
3. Minska tillgängligheten till medel och metoder för suicid  
4. Se suicid som psykologiska misstag  
5. Förbättra medicinska, psykologiska och psykosociala insatser  
6. Sprida kunskap om evidensbaserade metoder för att minska suicid  
7. Höja kompetens hos personal och andra nyckelpersoner inom vård och omsorg  
8. Genomföra händelseanalyser efter suicid  
9. Stödja frivilligorganisationer  

 
Folkhälsomyndigheten (FoHM)  
Folkhälsomyndigheten har sedan i maj 2015 regeringens uppdrag att samordna arbetet med 
suicidprevention på nationell nivå. FoHM ansvarar bland annat för att stärka 
kunskapsuppbyggnad och framtagande av ny kunskap och publicera årliga rapporter om 
utvecklingen på området. Syftet är att det förebyggande arbetet ska bedrivas enligt bästa 
tillgängliga kunskap genom ett behovsanpassat och ändamålsenligt kunskapsstödjande 
arbete. Folkhälsomyndigheten har i juni 2020 även fått i uppdrag att inrätta en funktion för 
psykisk hälsa och suicidprevention. Funktionens roll ska vara att sprida kunskap om psykisk 
hälsa och suicid till allmänheten samt föra dialog med allmänheten inom området. Arbetet 
vid funktionen ska starta senast den 1 januari 2021. Regeringen har i juli 2020 också gett 
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med olika myndigheter 
inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa 
och suicidprevention.  

 
Statistik 
Under 2019 dog 1 269 personer av suicid (säkra) i Sverige. Av dessa var 873 män och 396 
kvinnor. Ytterligare 319 fall registrerades där det fanns misstanke om suicid men avsikten inte 
kunnat styrkas. Av de som dog av suicid under 2019 var fem barn under 15 år. Två tredjedelar 
av de som avled i suicid år 2019 var män. Ser man till utvecklingen över tid har förekomsten 
av självmord i Sverige gradvis minskat de senaste decennierna. I åldern 15-29 år samt bland 
kvinnor i åldersgruppen 25-44 år har dock självmorden ökat. Män 65 år och äldre är dock 
fortfarande den grupp som har de högsta självmordstalen, följt av män i åldrarna 45-64 år2. 
Vi vet idag att 90 % har någon underliggande psykisk sjukdom, såsom depression, ångest, 
beroende eller personlighetsstörning. 75 % har sökt somatisk läkare sista halvåret och 30 % 
har sökt psykiater sista halvåret. 
 
Västmanland 
Region Västmanland ligger högt när det gäller dödstal genom suicid och 22,2 personer per 
100 tusen invånare tog sitt liv genom suicid 2020. Det gör att Västmanland placerar sig som 
fyra i antal fullbordade suicid efter Gotland (23,7), Gävleborg (23,6) och Dalarna (22,9)3. 
 

 
 
 

                                                      

 
1 Socialdepartementet; Proposition 2007/08:110. En förnyad folkhälsopolitik 
2 Statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister online [2020-06-05]  
3 Statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister online, bearbetats av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention  
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Suicidtankar  
Enligt den nationella folkhälsoenkäten 2018 svarade nästan 14 procent av befolkningen att de 
haft suicidtankar någon gång i livet. Högst andel som rapporterade suicidtankar fanns i den 
yngsta åldersgruppen (16-29 år), 7,0 procent jämfört med 0,9 procent i gruppen 65-84 år4. 
 
Suicidförsök  
Man brukar räkna med att det går cirka 10 självmordsförsök på varje fullbordat självmord. 
Suicidförsöken är vanligast bland kvinnor och i åldersgruppen 15-24 år. Unga personer och i 
synnerhet unga kvinnor vårdas i betydligt högre utsträckning på sjukhus till följd av avsiktligt 
självdestruktiv handling jämfört med män och äldre personer5. 
 
Suicidprevention 
Studier visar att suicid går att förebygga. Individer som överlevt vittnar om sin ambivalens och 
vill oftast fortsätta att leva. Suicidprocessen går att avbryta genom insatser i den fysiska 
miljön eller rätt vård. En effektiv självmordsprevention grundar sig på insikten av att 
självmord och självmordsförsök går att förebygga, där vikten av en strukturerad 
självmordsbedömning och omhändertagande spelar en stor roll. I det praktiska arbetet med 
självmordsnära patienter krävs även ett kraftfullt och kontinuerligt samarbete samt insatser 
från flera håll såsom familj, arbetsplats, skolhälsovård, socialtjänst, psykiatrisk och somatisk 
vård. 
 
Regionalt arbete 
Inom Region Västmanland finns det vårdprogram inom vuxenpsykiatrin, primärvården och 
barn- och ungdomspsykiatrin som kan användas som stöd i mötet med en suicidnära person. 

En kronisk somatisk sjukdom kan leda till psykisk ohälsa i sig, vilket kan innebära förhöjd 
suicidrisk. Kronisk somatisk sjukdom i kombination med psykisk sjukdom är en ökad riskfaktor 
för suicid. Vissa patienter med psykiska störningar presenterar kroppsliga symtom. Att 
diagnostisera den bakomliggande psykiska störningen är en del av det suicidpreventiva 
arbetet. Det är vanligt att patienter söker allmänläkare kort tid före en suicidhandling. Det är 
därför viktigt att samarbetet fungerar optimalt, för att kunna fånga upp de riskpatienter som 
identifieras i primärvården. 

Det saknas idag en handlingsplan för det suicidpreventiva arbetet i Region Västmanland. 
Region Västmanland har fattat beslut om att, i samverkan med länets kommuner, ta fram en 
regional handlingsplan för arbetet med suicidprevention och arbetet är planerat att påbörjas 
under våren 2022.  

 
Handlingsplan 
En handlingsplan ska tydliggöra kommunens ansvar för det suicidpreventiva arbetet, samt 
skapa förutsättningar för ett strukturerat och kontinuerligt självmordsförebyggande arbete. 
Syftet är också att öka medvetenheten om riskgrupper och bakgrundsfaktorer till suicid, för 
att bättre kunna uppmärksamma personer som kan befinna sig i riskzon.  
 
En handlingsplan för suicidprevention bör i största möjliga utsträckning grunda sig på insatser 
som är evidensbaserade. Därutöver finns aktiviteter och strukturer som ligger utanför ramen 
för ”evidens”-konceptet, eller som aldrig har studerats i ett vetenskapligt sammanhang, men 
som bedöms vara uppenbarligen nödvändiga och därmed kan betraktas som förutsättningar 
för ett lyckat suicidpreventivt arbete. Exempel på sådana förutsättningar är övergripande 
samhällsstrukturer såsom ett fungerande skolsystem och socialt omhändertagande eller mer 

                                                      

 
4 Statistik från Nationellt centrum för suicidforskning och prevention 
5 Statistik från Nationellt centrum för suicidforskning och prevention 
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specifika aktiviteter som till exempel att minska stigma eller öka kunskaperna om psykisk 
hälsa. I proposition ”En förnyad folkhälsopolitik”6 tas även vikten av myndigheters och 
kommuners arbete med att minska tillgången på dödliga metoder och medel för att kunna 
utföra självmord upp. I propositionen står att ”ju svårare det är att få tillgång till höggradigt 
dödliga metoder för självmord desto större är sannolikheten att personen väljer en mindre 
dödlig metod och därför överlever”7. Detta görs i kapitlet som även omfattar Vägverket samt 
andra ”hårda” myndigheter och verksamheter.  
 
Som arbetsgivare ansvarar Västerås stad för att anställda kan utföra sitt arbete utan risk för 
ohälsa eller olycksfall. Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö8 är framtagna 
som ett stöd för att främja hälsa på jobbet. I detta ingår även den psykiska hälsan och 
ohälsan. Propositionen ”En förnyad folkhälsopolitik”9 lyfter att ”Självmord går att förebygga 
och samhällets förebyggande insatser för att motverka psykisk ohälsa och samhällets olika 
system för att hantera risker för självmord måste ständigt förbättras. Ingen människa ska 
behöva hamna i en situation där den enda utvägen upplevs vara att ta sitt liv. Det 
självmordspreventiva arbetet har länge utgått från ett individperspektiv med fokus på 
behandling av psykiska sjukdomar. Folkhälsopolitiken kompletterar detta synsätt. Den 
svenska befolkningsinriktade självmordspreventionen utgår från ett systemperspektiv. Den 
folkhälsopolitiska målstrukturen innebär att alla faktorer i människors sociala och fysiska 
miljö som är viktiga för hälsan inkluderas i det självmordspreventiva arbetet”.10  

 
Som tidigare nämnts har Folkhälsomyndigheten fått i uppdrag att inrätta en funktion för 
psykisk hälsa och suicidprevention. Funktionens roll ska vara att sprida kunskap om psykisk 
hälsa och suicid till allmänheten samt föra dialog med allmänheten inom området. Arbetet 
vid funktionen ska starta senast den 1 januari 2021. Regeringen har i juli 2020 också gett 
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med olika myndigheter 
inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa 
och suicidprevention. 
  
Erfarenheter från medverkan och samverkan, både över förvaltningsgränser inom kommunen 
och med andra aktörer, såsom övriga Västmanlandskommuner och Region Västmanland, i 
arbetet med framtagande av en regional handlingsplan, bör kunna vara till stöd i det fortsatta 
lokala arbetet. Samverkan med Region Västmanland möjliggör också en bredare ansats för att 
förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa.  

 
Individ och familjeförvaltningen ser det som önskvärt att alla stadens verksamheter skulle 
omfattas av en handlingsplan i suicidprevention och inte bara de ”mjuka” verksamheterna. 
Detta utifrån det nationella handlingsprogrammet för suicid11, som även inkluderar de 
verksamheter som står för infrastruktur, bostadsbyggande och övergripande samhällsstruktur 
men också utifrån Västerås stads arbetsgivaransvar.  
 
Det kan finnas fördelar med att en handlingsplan kring suicidprevention tas fram på nationell 
och  regional nivå före ett lokalt handlingsplansarbete för att hushålla med resurser, ta 
tillvara och nyttja olika aktörers erfarenheter och kunskaper samt för att utveckla samverkan.  

 

                                                      

 
6 Prop 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik 
7 Prop 2007/08:110 En förnyad folkhälsppolitik, sid 111 
8 AFS 2015:4 
9 Prop 2007/08:110 
10 Prop 2007/08:110 En förnyad folkhälsppolitik, sid 108 
11 Prop 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik 
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§ 31 Dnr GSN 2021/04189-1.7.1 

Yttrande till kommunstyrelsen över remiss - Motion gällande 
handlingsplan för suicidprevention 

Beslut 

Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, 

daterat 2022-01-03, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anna-Maria Romlid, Harri 

Åman, Hawar Asaiesh, Shiar Mala Said och Vicktoria Bagi (Vänsterpartiet) 

* att grundskolenämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden med fler 

nämnder får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för suicidprevention. 

Kommunfullmäktige beslutade att remittera ärendet till respektive nämnd, 

däribland grundskolenämnden. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 

förslag till beslut: 

Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, 

daterat 2022-01-03, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag 

till beslut med bifall från ordföranden själv, och att grundskolenämnden 

beslutar enligt det.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 



 

 
 

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Peter Johansson 
Epost: peter.johansson@vasteras.se 
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 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande Remiss – Motion från (V) gällande handlingsplan för 
suicidprevention 

I en motion till fullmäktige föreslår Anna-Maria Romlid, Harri Åman, 

Hawar Asaiesh, Shiar Mala Said och Vicktoria Bagi (Vänsterpartiet) att 

grundskolenämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden med fler 

nämnder får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för suicidprevention. 

Kommunfullmäktige beslutade att remittera ärendet till respektive nämnd, 

däribland grundskolenämnden. 

Resurser, aktiviteter och insatser 

Skolan ska arbeta förebyggande och främjande. Att barn och unga får känna 

sig bekräftade. Att de är med om en undervisning där de ges förutsättningar 

att lyckas skapar en positiv självkänsla och självbild. Sedan tidigare finns 

förebyggande och främjande områden skolor arbetar med under låg-, mellan- 

och högstadiet så de bildar en röd tråd både innehålls- och mognadsmässigt. 

Just nu pågår en översyn och utveckling av den röda tråden. Den går under 

rubriken ”Förebyggande främjande elevhälsa”, ett material- och en 

metodbank. Det är uppdelat på sju områden varje skola ska erbjuda 

kunskaper till sina elever inom; Normer och värden, Identitet, samtycke och 

relationer, ANDTS, Hälsa, Psykisk hälsa, Nätet, samt 

Funktionsnedsättningar som riktas till skolpersonalen. 

Aktiva insatser med syfte att verka suicidpreventivt och där begreppet 

benämns är på högstadiet. Västerås kommunala skolor kommer från våren 

och hösten 2022 arbeta med programmet YAM som beskrivs nedan. 

Youth Aware of Mental health (YAM) är ett program för skolelever som 

främjar diskussion och utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter 

och öka kunskap om psykisk hälsa. Programmet har visat sig vara effektivt i 

en studie bland drygt 11 000 skolelever i tio EU-länder. 

YAM främjar utvecklingen av problemlösande förmåga och emotionell 

intelligens, till exempel hur man handskas med egna och andras känslor, 

relationer och empati. Eleverna får information om psykiskt hälsofrämjande 

livsstilar och hur man kan hjälpa sig själv och sina kompisar. 

YAM är ett universellt evidensbaserat hälsofrämjande och 

självmordspreventivt program för ungdomar som genomförs i flera olika 

länder. YAM är utvecklat i samarbete mellan forskare vid Karolinska 

Institutet och Columbia University i New York. 
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Målgruppen för programmet är skolelever i åldern 14-16 år. Utbildningen 

leds av instruktörer. Fem psykologer och kuratorer är ansvariga för 

programmet och dess genomförande i Västerås. 

Kompetenser 

Viktiga personer förutom skolpersonal och med kompetens inom 

suicidprevention är skolsköterska, kurator och skolpsykolog. Skolorna har 

idag en mycket större tillgång på kurator och skolpsykolog än för bara några 

år sedan. Det innebär att skolan har bättre förutsättningar att arbeta 

preventivt inom detta område, fånga upp elever i riskzonen, bistå personalen 

med kompetensutveckling med mera. 

Ett möjligt tecken på ohälsa är en elevs ökande frånvaro. Ett nyligen 

tillskapat närvaroteam kan idag bistå skolorna med stöd vid problematiska 

fall samt med förebyggande och främjande åtgärder. 

Elevhälsoplan 

Västerås stads elevhälsoplan eller Den samlade elevhälsan inom Västerås 

stads Grundskolor innehåller bland annat en beskrivning av de centrala 

resurserna och anvisningar för respektive skolas lokala elevhälsoplan. Där 

beskrivs vad elevhälsans medicinska, psykologiska, psykosociala samt 

specialpedagogiska insatser kan bidraga med. 

Varje skola ska upprätta en lokal elevhälsoplan. Den lokala elevhälsoplanen 

är ett lämpligt verktyg för att beskriva skolans hälsofrämjande, förebyggande 

och åtgärdande arbete. Där förklarar man skolans riktlinjer, strategier och 

utvecklingsområden och kopplar det till uppdrag, mål och visioner. Därmed 

blir planen ett underlag som kan användas i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Den lokala elevhälsoplanen utgör ett ”kollektivt minne” för sådant som 

personalen gemensamt kommit fram till. Kopplas den sedan ihop med 

verksamhetens plan mot kränkande behandling och diskriminering, 

kalendrar, utarbetade årshjul, kommande utvecklingssamtal, projekt, 

uppföljningar och utvärderingar med mera, så blir den levande och aktuell att 

använda dagligen för all personal. Elevhälsoplanen blir därmed en 

överenskommelse mellan ledning, lärare och elevhälsan som bekräftas och 

synliggörs för både elever och vårdnadshavare. 

Sammanfattning 

De ovan beskrivna delarna kan även ses som en handlingsplan i 

suicidpreventivt syfte om än inte nedskriven som en sådan; 

Varje skola ska följa Västerås stads elevhälsoplan och utifrån den skriva sin 

egen lokala elevhälsoplan. Där ska det beskrivas hur suicidfrågor hanteras 

lokalt. 

Alla skolor ska utbilda sina elever i ”förebyggande och främjande 

elevhälsas” punkter enligt den beskrivna ”röda tråden”. 

YAM ska genomföras i samtliga åttondeklasser i Västerås stads kommunala 

skolor. 

Grundskolenämnden finner det därför inte aktuellt att ta fram en 

handlingsplan för suicidprevention utifrån beskrivna resurser, aktiviteter, 

planer och de kompetenser som finns tillgängliga för skolorna. 
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§ 22 Dnr UAN 2021/01162-1.7.1 

Yttrande till kommunstyrelsen över Motion gällande 
handlingsplan för suicidprevention 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar yttrandet daterat 2022-01-03 

och översänder det till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Vänsterpartiet har i november 2021 i en motion till kommunfullmäktige 

föreslagit att besluta om att berörda nämnder ska få i uppdrag att ta fram en 

handlingsplan gällande suicidprevention. Berörda nämnder är: 

• Nämnden för Idrott, fritid och förebyggande 

• Individ och familjenämnden 

• Äldrenämnden 

• Nämnden för personer med funktionsnedsättning 

• Grundskolenämnden 

• Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 

Berörda verksamhetsområden inom Barn- och utbildningsförvaltningen 

lämnar i det här tjänsteutlåtandet ett förslag till yttrande för Utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden med anledning av Vänsterpartiets Motion gällande 

handlingsplan för suicidprevention. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 

förslag till beslut: 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar yttrandet daterat 2022-01-03 

och översänder det till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Carin Lidman (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.   

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag 

med bifall från henne själv, och att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

beslutar enligt det.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 



 

 
 

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Jim Granberg 
Epost: jim.granberg@vasteras.se 
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 Kommunstyrelsen 

 

Motion gällande handlingsplan för suicidprevention 

Ärendebeskrivning 

Var sjätte timma tar en människa sitt liv i Sverige. Var sjätte timma dör 

någon i onödan. Var sjätte timma blir många anhöriga drabbade och kanske 

kommer de aldrig att återhämta sig. Kunskapen om att självmorden ökar i 

Sverige är stor, men trots detta så har inte Västerås Stad någon handlingsplan 

för hur kommunen ska arbeta suicidpreventivt. Riskfaktorer och riskgrupper 

vet vi är exempelvis: ensamhet och bristande socialt nätverk, manligt kön, 

HBTQI+ personer, kriminellt liv, missbruk, trauma och förluster. 233 av 

landets 290 kommuner saknar en övergripande handlingsplan för att 

förebygga självmord, enligt siffror från Sveriges Kommuner och Regioner. 

Västerås är en av de 233 kommunerna. Under coronapandemin har antalet 

samtal till SOS-alarm rörande självmord ökat. Vi som kommun har ett stort 

ansvar för att arbeta suicidpreventivt. 

 

Mot bakgrund av ovanstående har Vänsterpartiet (november 2021) i en 

motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunfullmäktige ska 

besluta om att berörda nämnder ska få i uppdrag att ta fram en handlingsplan 

gällande suicidprevention. Berörda nämnder är: 

 

 Nämnden för Idrott, fritid och förebyggande 

 Individ och familjenämnden 

 Äldrenämnden 

 Nämnden för personer med funktionsnedsättning 

 Grundskolenämnden 

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 

Berörda nämnder ska lämna yttrande till motionen som ska vara 

Kommunstyrelsen tillhanda senast 2022-02-28. 

 

Berörda verksamhetsområden inom Barn- och utbildningsförvaltningen ska 

till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden lämna ett förlag till yttrande 

med anledning Vänsterpartiets Motion gällande handlingsplan för 

suicudprevention.  
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Yttrande till motion om handlingsplan för suicidprevention 

 

Gymnasieverksamheten 

Gymnasieskolans uppdrag 

Huvuduppdraget för gymnasieskolan är kunskapsuppdraget. Skolan som 

helhet har dock en viktig samhällsfunktion i arbetet med att på ett tidigt 

stadium förebygga uppkomsten av olika typer av ohälsa och utanförskap i 

vårt samhälle. Det gäller även för gymnasieskolan som arbetar med de äldre 

ungdomarna. En väl fungerande skolgång är på många sätt en skyddsfaktor 

för att förebygga ohälsa och utanförskap. Enligt Skollagen ska inriktningen 

på elevhälsoarbetet i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande, 

med målet att skapa en så positiv skolsituation som möjligt för eleven. Det 

hälsofrämjande arbetet ska fokusera på att stärka eller bibehålla elevers 

fysiska, psykiska och sociala välbefinnande1. En mindre del av Elevhälsans 

arbete ska ligga i det åtgärdande arbetet. För att det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet ska få så stor effekt som möjligt bör all personal vara 

delaktig i det med utgångspunkt i sina olika professioner.  

Elevhälsoplanen 

Elevhälsoplanen är den plan ska tydliggöra inriktning, ramar och rutiner för 

det gemensamma elevhälsoarbetet inom gymnasieverksamheten, såväl som 

för elevhälsoarbetet ute på skolenheterna. Under 2022 kommer 

gymnasieverksamheten som en del i det systematiska kvalitetsarbetet göra en 

planerad översyn av elevhälsoarbetet och ta fram en ny elevhälsoplan. I det 

systematiska kvalitetsarbetet med Elevhälsoplanen ingår det att 

gymnasieverksamheten kontinuerligt ska följa upp behov och planera för 

förebyggande och hälsofrämjande insatser för verksamhetsområdet som 

helhet såväl som för den enskilda skolenheten. I elevhälsoarbetet ingår även 

att skolenheterna ska planera för en organisation och strukturer som innebär 

att skolenheten på ett bra sätt kan fånga upp signaler på om en elev inte mår 

bra och skyndsamt se till att eleven får det stöd den behöver. I praktiken 

fungerar Elevhälsoplanen som en övergripande handlingsplan för hela det 

förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet inom 

gymnasieverksamheten. Det är viktigt att arbetet utifrån Elevhälsoplanen är 

systematiskt, långsiktigt och att effekterna av ev. förebyggande och 

främjande insatser följs upp. Eftersom tid och resurser är begränsade, och 

gymnasieskolans huvuduppdrag är kunskapsuppdraget, är det särskilt 

angeläget och att ev. beslut om förebyggande och hälsofrämjande insatser 

bygger på ett underlag som utgår ifrån ett identifierat behov på 

verksamhetsnivån alt. på skolnivån. Underlaget för att besluta om olika 

insatser på såväl verksamhetsnivån skolnivån kan t.ex. bestå i elevenkäter, 

erfarenheter från kuratorer, skolpsykologer, skolsköterska, skolläkare, 

studie- och yrkesvägledare, annan elevhälsopersonal, utifrån samtal med 

olika elever eller elevgrupper, mentorer, lärare, rektorer, elevråd, klassråd 

m.m.  

Nuläget i det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet 

Inom ramen för det befintliga elevhälsoarbetet genomförs idag en mängd 

olika insatser på gymnasieskolorna för att skapa trivsel, trygghet och 

                                                      
1 Främja barns och elevers hälsa - Skolverket 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/framja-barns-och-elevers-halsa
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förebygga psykisk ohälsa. Beroende av behoven och förutsättningarna på 

den enskilda skolenheten kan de förebyggande insatserna mellan olika 

skolenheter tydligt skilja sig åt. På t.ex. Carlforsska IM kan man se att det 

finns en högre andel elever med psykisk ohälsa och i vissa fall en utsatt 

livssituation. Där inriktar man det förebyggande arbetet genom att fokusera 

på relationsbyggande och tillit i kontakten mellan elev, mentorer och lärare, 

samt att elevhälsans personal hela tiden finns tillgängliga för eleverna. På 

t.ex. Rubeckianska gymnasiet har skolan som en extra insats under det här 

läsåret genomfört föreläsningar för elever med hjälp av den ideella 

organisationen suicidZero. Den extra insatsen tar sin utgångspunkt i ett 

behov som identifieras av elevhälsan på skolenheten. Ovanstående är bara 

två exempel på hur två skolenheter arbetar med olika strategier och insatser 

utifrån det systematiska kvalitetsarbetet och de behov som identifierats på 

skolenheten.  

 

Frågeställningar kring suicidprevention uppfattas som relevanta för 

gymnasieverksamheten, som en av många frågeställningar med 

utgångspunkt i det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet. 

Specifikt suicidprevention ses inte i dagsläget som ett utpekat högprioriterat 

område för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet inom 

gymnasieskolan. I dagsläget så finns det en del elevhälsopersonal inom 

gymnasieverksamheten som har gått fortbildningar med koppling till 

suicidförebyggande elevhälsoarbete som en naturlig del i yrket att man kan 

möta elever som är suicidnära. Det finns ingen skolenhet som tydligt har 

identifierat ett behov av att arbeta systematiskt med specifika 

suicidpreventiva metoder. Däremot har det via skolläkaren fångats upp ett 

behov av att framledes utveckla tydligare rutiner för hur personal ska hantera 

en situation där man i yrkesrollen träffar på en elev som uppfattas vara 

suicidnära. Behovet tar sin utgångspunkt i att skapa rutiner som kan trygga 

lärare och personal i hur de ska bemöta en elev med dåligt mående, ångest 

eller som uppfattas vara suicidnära. Det utvecklingsarbetet kommer bli en 

naturlig del i framtagande av en ny elevhälsoplan för gymnasieverksamheten 

under 2022.  

 

Gymnasieverksamheten - Ställningstagande till behov av handlingsplan 

kring suicidprevention 

Skolornas aktiva arbete med att skapa en trygg och positiv skolsituation för 

varje elev i kombination med olika prioriterade insatser för att stärka 

elevernas välbefinnande och förebygga psykisk ohälsa kan i sig betraktas 

som suicidpreventivt elevhälsoarbete. Det är en naturlig del i arbetet med 

elevhälsoplanen. Eftersom tid och resurser är begränsade måste varje 

skolenhet noga prioritera inför varje läsår vilka förebyggande och 

hälsofrämjande insatser som ska genomföras inom ramen för det 

systematiska kvalitetsarbetet. Därför är det extra viktigt att de insatser som 

planeras genomförs med utgångspunkt i identifierade behov på skolenheten 

och att skolenheten själva äger frågan om vilka insatser som behöver 

prioriteras. Om en skolenhet skulle identifiera ett behov av att t.ex. arbeta 

förebyggande suicidpreventiva metoder så ryms det behovet på ett naturligt 

sätt inom ramen för arbetet med elevhälsoplanen. Med utgångspunkt i 
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ovanstående ser gymnasieverksamheten i dagsläget inget behov av en 

specifik handlingsplan kring suicidprevention.  

 

Utbildning och arbetsmarknad 

Arenan – Ställningstagande till behov av handlingsplan kring 

suicidprevention 

Arenans ansvar är att hantera det skollagsreglerade uppdraget för 

kommunernas aktivitetsansvar (KAA). Arenan ska identifiera alla ungdomar 

i målgruppen och registrera vilken sysselsättning ungdomen har och i de fall 

ungdomen saknar sysselsättning ska åtgärder inom KAA erbjudas för att 

återgå eller återuppta studier med målet att erhålla en avslutad 

gymnasieutbildning.  

 

En stor del av Arenans arbete med målgruppen är vid övergångarna mellan 

grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning. I uppdraget mot de fristående- 

och kommunala grundskolorna träffar Arenans tvärprofessionella 

kartläggningsteam samtliga elevhälsoteam på skolorna för att identifiera alla 

ungdomar i behov av stöd vid övergången till gymnasiet för inhämtning av 

underlag för vidare planering.  

 

Alla ungdomar i målgruppen erbjuds enskilda kartläggningssamtal inför att 

skolplikten upphör. Andelen ungdomar med psykisk ohälsa upplevs som att 

den ökar och att det i större utsträckning föreligger ett behov av ett 

motivationsarbete inför eventuella studier på gymnasiet. Arenan har därför 

inför en orienteringskurs (ORKA) inom ramen för KAA i syfte att verka 

motivationshöjande där fokus är hälsofrämjande insatser för återgång till 

studier, arbete eller annan sysselsättning. Målgruppen för ORKA är i stor 

utsträckning ungdomar som haft hemmarsittarproblematik och stor psykisk 

ohälsa under grundskoletiden.  

 

I Arenans uppdrag ingår även att arbeta aktivt för att förebygga att ungdomar 

hoppar av sina studier på både introduktions- och nationella program och ett 

upparbetat samarbete med både fristående- och kommunala 

gymnasieskolorna finns kring detta. Arenan träffar ungdomar som befinner 

sig i riskzonen att hoppa av sina studier på nationellt program, tillsammans 

med elevhälsoteamen på skolorna inom  

 

Allt ungdomsarbete utgår alltid från den enskilde ungdomens förutsättningar, 

behov och önskemål. Utgångsläget är alltid empowermentmetodik och att 

ungdomen är delaktig och tar ansvar för sin egen process och att det kan 

pågå över en längre tid. I ungdomsarbetet involveras med fördel personer 

inom ungdomen nätverk, det kan till exempel vara vårdnadshavare, mor- och 

farföräldrar, vänner, studie- och yrkesvägledare, lärare, andra verksamheter 

eller samarbetspartners som besitter ytterligare kompetens och kunskap och 

som kan stötta ungdomen mot det mål som ungdomen har.  

 

Om ungdomen behöver annat stöd än vad Arenan kan erbjuda hjälps 

ungdomen vidare mot rätt stöd eller behandling. Samverkan sker alltid 
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utifrån ungdomens behov. Samverkan sker både internt inom staden och med 

externa aktörer. Arenan samverkar med flertalet aktörer bland annat: 

Socialkontor ekonomi, Socialkontor barn och ungdom, Fältassistenterna, 

Västerås Folkhögskola, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Barn och 

ungdomspsykiatrin, Habiliteringen, Fristående- och kommunala grund- och 

gymnasieskolor, AME arbetsmarknad, Sociala insatsgruppen, 

Familjecentrum, Familjeterapeuterna, Biståndsenheten för 

funktionsnedsättning, Centrala elevhälsan.  

 

Utifrån Arenans perspektiv ska det förebyggande och hälsofrämjande 

elevhälsoarbetet ske inom ramen för gymnasieskolans verksamhet där 

ungdomen har sin ev skolplacering. Utifrån uppdraget i det kommunala 

aktivitetsansvaret och med utgångspunkt i att Arenans arbetsprocesser är 

individcentrerade ser Arenan därför inget behov av en särskild handlingsplan 

kring suicidprevention. Arbetet ryms inom ramen för ordinarie 

elevhälsoarbete inom enheten och i samverkan med andra.  

 

Vuxenutbildningsverksamheten - Ställningstagande till behov av 

handlingsplan kring suicidprevention 

Det finns idag inget lagmässigt krav på att det ska finnas en elevhälsa inom 

ramen för vuxenutbildningsverksamheten. Enligt Skollagen (2 kap, 25-26§§) 

är det dock möjligt för huvudmannen att anordna en elevhälsa. I dagsläget 

håller VUC på att bygga upp sitt elevhälsoarbete och sin 

elevhälsoorganisation. Som ett steg i det arbetet så anställdes bl.a. en kurator 

i september 2021. Eftersom elevhälsoarbetet är under uppbyggnad så är det i 

dagsläget inte möjligt att bedöma om suicidprevention kommer vara ett 

prioriterat område inom vuxenutbildningsverksamheten elevhälsoarbete 

framöver. Med den bakgrunden kan VUC i dagsläget inte se om det finns ett 

reellt behov av en specifik handlingsplan kring suicidprevention som berör 

vuxenutbildningsverksamheten eller ej. Det skall även tilläggas att i samband 

med att skolplikten upphör så hänvisas alla elever inom 

vuxenutbildningsverksamheten till Öppenvården för vidare stöd och hjälp. 

 

Arbetsmarknadsenheten – Ställningstagande till behov av 

handlingsplan kring suicidprevention 

Arbetsmarknadsenheterna har en riktlinje för att stärka hälsan hos 

arbetssökande.  De arbetssökande som har ett behov av att förbättra sin hälsa 

har både möjlighet och rätt till att delta i aktiviteter genom till exempel 

arbetsmarknadsenheternas egen friskvård. Verksamheterna ska genomsyras 

av ett hälsofrämjande förhållningssätt. Man arbetar inte uttalat med 

suicidprevention då det inte är syftet med verksamheten men man har god 

vana av att hjälpa arbetssökande som mår psykiskt dåligt att komma till rätt 

ställe för att få rätt hjälp.  

 

Det finns många utsatta målgrupper inom verksamhetsområdet utbildning- 

och arbetsmarknad och även personer med ohälsa. 

Arbetsmarknadsenheternas personal har hög kompetens och stor vana av att 

träffa människor med olika bakgrund och behov. De är vana vid svåra 

samtal, att vara observanta, ställa frågor och vet vart man ska vända sig för 
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orosanmälan och annat. Arbetsmarknadsenheterna har säkrat snabba 

kontaktvägar med Regionen och tagit fram en rutin för hur kontakten med 

Regionen ska gå till då någon arbetssökande i verksamheten mår psykiskt 

dåligt.  

 

Att gå ännu djupare in i ett arbete med suicidalprevention än ovan beskrivna 

kan inte ses som rimligt utifrån syftet med verksamheten och den profession 

som finns i verksamheterna.  

 

 

 



Motion till Västerås kommunfullmäktige

Handlingsplan för suicidprevention

Var sjätte timma tar en människa sitt liv i Sverige. Var sjätte timma dör någon i onödan. Var sjätte 
timma blir många anhöriga drabbade och kanske kommer de aldrig att återhämta sig.

Kunskapen om att självmorden ökar i Sverige är stor men trots detta så har inte Västerås stad någon 
handlingsplan hur kommunen ska arbeta suicidpreventivt.

Riskfaktorer och riskgrupper vet vi är exempelvis: ensamhet och bristande socialt nätverk, manligt 
kön, HBTQI+ personer, kriminellt liv, missbruk, trauma och förluster.

233 av landets 290 kommuner saknar en övergripande handlingsplan för att förebygga självmord, 
enligt siffror från Sveriges Kommuner och Regioner. Västerås är en av dom 233 kommunerna. Under 
Coronapandemin har antalet samtal till SOS-alarm rörande självmord ökat. Vi som kommun har ett 
stort ansvar att arbeta suicidpreventivt.

Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige att besluta:

Att berörda nämnder får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för suicidprevention.

Vänsterpartiet Västerås

2021-11-11
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