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SalaKommun behöver en handlingsplan för hur självmorden ska minska

Under 2015 har 1554 personer i Sverigetagit sina liv. Många har försökt att ta sitt liv. Varje

självmord innebär ett ofattbart lidande för familjemedlemmar, vänner, kollegor och grannar.

Konsekvensernaav ett självmord och självmordsförsök resulterar i depressioner,

sjukskrivningar, skuldkänslor och i flera fall kopierassjälvmorden.

De allra flesta som tar sitt liv är deprimerade eller lider av annan psykiskohälsa. I dag kan vi

bota depressioner och även annan psykiskohälsa. Det finns ocksåmycket kunskapom hur

självmorden kan minska radikalt. Men kunskapenär inte allmänt känd.Självmord är behäftat

med stort stigma och okunskap.

Är 2008 antog riksdagenen nollvision för självmord. "ingen bör hamna i en så utsatt

situation att den enda utvägen upplevs vara självmord. Regeringenhar som vision att ingen

ska behöva ta sitt liv. "Utdrag ur proposition 2007/2008:110.

Men ska självmorden minska radikalt måste varje län och kommun göra sitt. Eftersom

Sverigehar en nationell nollvison finns det inget som hindrar SalaKommunfrån att ha en

lokal sådan. Det är första steget. Nästabör rimligtvis vara att SalaKommun sätter upp

delmål. Exempelvisatt självmorden och självmordsförsöken ska minskamed 20 procent på

fem år. I samband ned det bör en eller flera samordnare leda ett långsiktigt arbete för att

uppnå målet. Samordnarna bör regelbundet bjuda in aktörer som på olika sätt kommer i

kontakt med människor som har självmordstankar, exempelvis psykiatrin,

blåljusmyndigheterna, skolan, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, ideella organisationer,

kyrkan med flera. Var och en bör bidra med kunskapoch genom att årligen utvärdera

statistiken kan slutsatser dras om hur effektivt arbetet går.

Runt om i Sverigepågår liknande arbete. Blandannat i Sörmland,Gotland, Norrköping och

Värmland. Det går att lära sig av vad andra har gjort, både i Sverige och utomlands.

Myndigheten för samhällsskyddoch beredskap, MSB,har räknat ut att det för tidiga

dödsfallen i Sverigeinnebär en förlust på mer än 38 000 levnadsåreller 32 år per självmord.

Denna lidandeproduktion är något vi i stor utsträckning kan förebygga.

Ingen kan göra allt men Sala Kommun kan göra sitt. Därför vill jag att Sala Kommun snarast

tar fram en handlingsplan enligt ovan.

Med vänlig hälsning

Annika Kilmark- volontär Suicide Zero
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Dnr2016/1100

§ 15 Medborgarförslag om att Sala kommun behöver ta fram en
handlingsplan för hur självmorden ska minska

INLEDN[NG

Sknlnämnden har uppmanats att senast 31 mars 2.017lämna yttrande angående ett
lnedborgarförslag om att Sala kommun skall ta fram en handlingsplan för att minska

antalet självmord.

Beredning
Yttrande per den 2017-02-02.
Bilaga Medborgarförslag.
Benny Wetterberg, kanslichef, föredrar ärendet.

Yrkanden

Peter Molin (M) yrkar
att; föreslå fullmäktige att anse motionen besvarad.

BESLUT

Skolnämnden beslutar

g föreslå fullmäktige att anse motionen besvarad.

Utdrag
Kommunfullmäktige

Just ndesslgn Utdragsbestyrkande
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Skolnämnden

Yttrande över medborgarförslag om handlingsplan för att minska
självmorden

BAKGRUND

Skolnämnden har uppmanats att senast 31 mars 2017 lämna yttrande angående ett
medborgarförslag om att Sala kommun skall ta fram en handlingsplan för att minska

antalet självmord.

YTTRANDE

För förskolan och skolan är elevernas psykiska hälsa en avgörande faktor för
måluppfyllelsen. Det gäller såväl kunskapsmål som mål som berör sociala
färdigheter.

Därför finns elevhälsovård med Skolläkare, skolpsykologer, kuratorer,
skolsköterskor och andra stödfunktioner. Skolan har anmälningsplikt om det
misstänks eller uppenbaras att barn och elever far illa. Sådant anmäls till de sociala
myndigheterna som får utreda förhållandena. Anmälningar måste enligt lag göras
redan vid misstanke om missförhållanden.

Förskolorna och skolorna upprättar också årligen likabehandlingsplaner som
bygger på kartläggningar av risker för kränkningar av olika slag.

l såväl reguljär undervisning som i olika projekt är psykiskt välbefinnande,
självförtroende, självkännedom och empatisk förmåga ständiga inslag för att
befrämja god psykisk hälsa och en värdegrund som betonar människors lika värde.
Det finns alltså ett starkt engagemang som också befästs av en tydlig lagstiftning och
levande styrdokument.

Förekomsten av självmord är något som berör hela samhället och bedömningen om
en lokal handlingsplan kan fungera preventivt, är något som bör göras gemensamt
med andra professionella aktörer, inom exempelvis inom psykiatrin och
socialtjänsten.

Om kommunen väljer att tillsammans med andra myndigheter och aktörer
framarbeta en handlingsplan för att minska antalet självmord, så är Barn och
Utbildnings elevhälsoorganisation en självklar resurs i det.

Sett till skolnämndens verksamhetsområde finns dock inte behov av ytterligare
handlingsplaner eller styrdokument. Fokus i arbetet måste snarare läggas på ständig
utvärdering och förbättring av de stärkande strukturer som redan finns.

FÖRSLAGTILLBESLUT

Skolnämnden föreslås besluta
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Barn och utbildning

a_ttföreslå fullmäktige att anse motionen besvarad.
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VON § 13 Yttrande över medborgarförslag om att Sala kommun behöver ta

fram en handlingsplan för hur självmorden ska minska

INLEDNING
Kommunstyrelsen begär vård- och Omsorgsnämndens yttrande över medborgar-

förslag om att Sala kommun behöver ta fram en handlingsplan för hur självmorden

ska minska.

Beredning
Bilaga VON201 7/9/1. Förslag.

Socialchef Per Ström föredrar ärendet.

Yrkanden
Ordföranden Christer Eriksson (C) yrkar

att vård- och omsorgsnämnden beslutar

att yttra sig enligt bilaga.

BESLUT
Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Lt: yttra sig enligt bilaga.

Utdrag

Kommunstyrelsen

KJusterandes sign Utdrassbestvrkande

á/éb
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Svar på medborgarförslag om en handlingsplan för hur
självmorden ska minska i Sala kommun

Förslagsställaren beskriver inledningsvis att det i Sverige2015 var 1554personer
som tog sitt liv. Det finns starka kopplingar till stort mänskligt lidande inte bara för
den som väljer den lösningen utan även för de människor som finns i personens
närhet i familjen, fritiden och på arbetet. En hänvisning till ett riksdagsbeslut, prop
2007-2008:110, finns om en nollvision för självmord.

Självmorden i Västmanland har minskat senaste året men det finns naturligtvis
incitament att arbeta med denna fråga. Att möta personer som överväger att avsluta
sina liv är primärt ett uppdrag som ligger hos Region Västmanland. Det
förebyggande arbetet kan vara ett gemensamt uppdrag för regionen och dess
kommuner.

Om Sala kommun beslutar att initiera ett arbete i denna fråga kan Socialtjänsten
delta i detta.

Förslag till beslut

au Vård- och omsorgsnämnden antar detta svar som sitt eget.

Per Ström

Socialchef

1(1)

2017432-01
DNR

PERSTRÖM
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Svar på medborgarförslag om Sala kommun behöver en
handlingsplan för hur självmorden ska minska

Ett medborgaförslag om att Sala kommun behöver en handlingsplan för hur

självmorden ska minska inkom den 7 september 2016. Förslaget är undertecknat av

Annika Kilmark för Suicide Zero

Förslagsställaren skriver att under 2015 tog 15 54 personer i Sverige sina liv. Varje

självmord innebär ett ofattbart lidande för familjemedlemmar, vänner, kollegor och

grannar. De flesta som tar sina liv är deprimerade eller lider av annan psykisk

ohälsa. Trots att det finns bra behandling mot depressioner och annan psykisk

ohälsa, samt kunskap om hur självmorden kan minskas radikalt är självmord

fortfarande behäftat med ett stort stigma och okunskap.

År 2008 antog riksdagen en nollvision för självmord. Ska självmorden minska

radikalt måste varje län och kommun göra sitt. Förslagsställaren föreslår att Sala

kommun sätter upp en nollvision för självmord. Arbetet bör bedriva i delmål te x att

självmord och självmordsförsök ska minska med 20 procent på 5 år. En eller flera

samordnare ska leda detta långsiktiga arbete för att uppnå målen. Samordnarna bör
regelbundet bjuda in aktörer som regelbundet kommer i kontakt med människor

med självmordstankar t e x inom psykiatrin, bläljusmyndigheter, skola

arbetsförmedlingen, försäkringskassan, kyrkan, ideella organisationer. Var och en

bidrar med sin kunskap och genom att årligen utvärdera statistiken kan slutsatser

dras om hur effektivt arbetet fortlöper. Runt om i Sverige pågår liknande arbete,
bland annat i Sörmland, Norrköping, Värmland och på Gotland.

Medborgarförslaget har remitterats till skolnämnden och till vård och

omsorgsnämnden. Vård och omsorg hänvisar till Region Västmanland som har det

primära uppdraget att möta personer som överväger att avsluta sina liv. Det

förebyggande arbetet kan vara ett gemensamt uppdrag för regionen och dess

kommuner. Om Sala kommun beslutar att initiera ett arbete i denna fråga kan

Socialtjänsten delta.

Barn och utbildning skriver att för förskolan och skolan är elevernas psykiska hälsa

en avgörande faktor för måluppfyllelsen. Därför finns elevhälsovård med Skolläkare,

skolpsykologer, kuratorer, skolsköterskor och andra stödfunktioner. Skolan har

anmälningsplikt om det misstänks att barn och elever far illa.

Förskolorna och skolorna upprättar årligen likabehandlingsplaner som bygger på
kartläggningar av risker för kränkningar av olika slag.

SALAKOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Carola Gunnarsson

Kommunstyrelsen Växel: 0224-74 ?U 00 Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax: 0224-188 5D carola.gunnarsson@sala.se

733 25 Sala kommun.info@sala.se Direkt: 0224-74 7100

www.sala.se
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Kommunstyrelsen

Om kommunen väljer att tillsammans med andra myndigheter och aktörer
framarbeta en handlingsplan för att minska antalet självmord, är Barn och
Utbildnings elevhälsoorganisation en självklar resurs i det arbetet.

jag anser att stor vikt behöver läggas vid barn och ungas psykiska hälsa för att våra

barn och ungdomar ska mä bra och känna att de har en viktig plats i vårt samhälle.
Det yttersta ropet på hjälp är att begå självmord. Om samhället samverkar på ett
strukturerat sätt och använder den kunskap som finns och de tillgängliga resurserna
kan detta många gånger förhindras. Vi vet också att självmorden bland äldre ökar.

Arbetet kring suicideprevention bör samordnas inom Region Västmanland. Trots
detta anser jag att det vore värdefullt om vi lokalt i Sala kommun tog fram en
handlingsplan för att se hur samhällets olika delar tillsammans kan bidra för att
minska självmorden.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

_at_tbifalla medborgarförslaget

att en handlingsplan tas fram för hur självmorden ska minska.

“sh
Carola Gunnarsson [
Kommunstyrelsens ord örande
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