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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 142 Dnr KS/2020:398-037

E-förslag om att Strängnäs kommun behöver en 
handlingsplan för hur självmorden ska minska 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. avslå e-förslaget om att kommunen ska ta fram en separat handlingsplan 
för hur självmorden ska minska. Frågan ska istället hanteras i den 
centrala styrningen genom flerårsplanen i enlighet med befintlig 
styrmodell (KS/2018:371-003). 

Beslutsgång
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunstyrelsens beslut.

Beskrivning av ärendet
Bosse Konrad har inkommit med ett e-förslag om att kommunen bör ta fram en 
handlingsplan för hur självmorden ska minska och att den politiska ledningen 
bör se till att det finns en utsedd samordnare som är ansvarig för helheten.

Strängnäs kommun tar frågan på största allvar men den kommer istället att 
hanteras i den centrala styrningen genom flerårsplanen och i enlighet med 
befintlig styrmodell (KS/2018:371-003).  Genom att koppla suicidpreventionen 
till den centrala uppföljningen kommer frågan att lyftas fram i verksamheternas 
olika arbetsplaner.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-08
E-förslag från Bosse Konrad 2020-04-18

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Förslagsställaren
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Strängnäs kommun
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Tel 0152-291 00
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www.strangnas.se Bankgiro 621-6907

Handläggare
Marita Andersson 
0152-292 29 

Kommunstyrelsen 

E- förslag om handlingsplan för hur självmorden ska 
minska

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. avslå e-förslaget om att kommunen ska ta fram en separat handlingsplan 
för hur självmorden ska minska. Frågan ska istället hanteras i den 
centrala styrningen genom flerårsplanen i enlighet med befintlig 
styrmodell (KS/2018:371-003). 

Beskrivning av ärendet
Bosse Konrad har inkommit med ett e-förslag om att kommunen bör ta fram en 
handlingsplan för hur självmorden ska minska och att den politiska ledningen 
bör se till att det finns en utsedd samordnare som är ansvarig för helheten.

Strängnäs kommun tar frågan på största allvar men den kommer istället att 
hanteras i den centrala styrningen genom flerårsplanen och i enlighet med 
befintlig styrmodell (KS/2018:371-003).  Genom att koppla suicidpreventionen 
till den centrala uppföljningen kommer frågan att lyftas fram i verksamheternas 
olika arbetsplaner. 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser

Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag
E-förslag från Bosse Konrad 200418

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Förslagsställaren
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Jennie Enström Marita Andersson         
Kanslichef Trygghetssamordnare 



Strängnäs kommun behöver en 
handlingsplan för hur självmorden ska 
minska 
Inlämnad av: 

Bosse Konrad, 2020-04-18 07:22 

Slutdatum: 

2020-07-17 

Hejsan! 

I dessa Covid-19 tider är det än mer angeläget med en Sucidpreventiv 
handlingsplan. 

Ingen bör hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara 
självmord. Regeringen har som vision att ingen ska behöva ta sitt liv. Utdrag ur 
proposition 2007/2008:110 
 
Jag bifogar en fil med hela mitt och Suicide Zeros förslag.  

Bifogade filer 
 Medborgarförslag_Strängnäs.docx (22 KB) 

 
 
Underskrifter 
Det här förslaget är öppet för underskrifter! 

Klicka här för att skriva under förslaget.  
43 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla 
underskrifter. 
• Adam Konrad 
• Anna wallerström 
• Bosse Konrad 
• Lotta Eriksson 
• Eva-Lotta Jansson 
• Jonny Somogyi 
• Maria Lorentzon 
• Mika Mykkänen 
• Magnus Werner 
• Karin Olsson 
• Monica Aspe 
• Helen Cedervall 
• Lotta Halvardsson Ekdahl 

https://dialog.strangnas.se/forslag/rostningpagar/attachment/22
https://dialog.strangnas.se/forslag/rostningpagar/show/151#login
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://dialog.strangnas.se/forslag/rostningpagar/show/151#login


• Birgitta Lexell Karlsson 
• Laura Konrad 
• Madelene Holappa 
• Ronja Jansson 
• Ronny Bergström 
• Andreas Åström 
• Pia Lindqvist 
• Alexandra Hjälm 
• Sanna Lidholm 
• Maria Karlsson 
• Pia Mykkänen 
• Molly Gustafsson 
• Helena Wallström 
• Kristina Rosenius 
• Kjell Lagberg 
• Emma Sörensen 
• Conny Karlsson 
• Toni Konrad 
• Patric Jansson 
• Charles Ekblad 
• Therese Sivegård 
• Martina Ekelund 
• Merja Kylmämaa 
• David Buck 
• Rickard Bracken 
• Katja Törnblom 
• Samuel Konrad 
• Göran Svanteson 
• Annalena Gustafsson 
• Jessica kokkonen 
 



Strängnäs kommun behöver en handlingsplan för hur självmorden ska minska 

Varje år dör i genomsnitt 34 personer i självmord i Södermanlands län och ungefär tio gånger så 
många försöker ta sina liv. Den rådande situationen med Covid 19 gör det viktigare än någonsin att 
satsa på förebyggande insatser. Varje självmord innebär ett ofattbart lidande för familjemedlemmar 
och närstående. Konsekvenserna av ett självmord och självmordsförsök resulterar i depressioner, 
sjukskrivningar och skuldkänslor, samt en ökad risk för självmord bland de efterlevande. 

De allra flesta som tar sitt liv är deprimerade eller lider av annan psykisk ohälsa. I dag kan vi bota 
depressioner och det finns mycket kunskap om hur självmorden kan minska radikalt. Men kunskapen 
är inte allmänt känd. Självmord är behäftat med stort stigma och okunskap.  

År 2008 antog riksdagen en nollvision för självmord. ”Ingen bör hamna i en så utsatt situation att den 
enda utvägen upplevs vara självmord. Regeringen har 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 Sverige har en 
nationell nollvision finns det inget som hindrar Strängnäs kommun från att ha en lokal sådan. Den 
politiska ledningen behöver se till att det finns någon som är ansvarig för helheten och att resurser 
kopplas till de insatser som ska genomföras. Riktlinjer och rutiner för självmordsprevention och 
omhändertagande av situationen efter självmord måste också tas fram till kommunens samtliga 
verksamheter. Det är en förutsättning för att kommunens handlingsplan ska kunna genomföras med 
tillräcklig kraft. Kommunen bör genom en utsedd samordnare 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 kunskap och genom att årligen utvärdera arbetet blir det möjligt 
att följa upp hur arbetet fortlöper och vad som behöver utvecklas.  

Runt om i Sverige pågår liknande arbete. Bland annat i Sörmland, Gotland, Sandviken, Sala, 
Norrköping och Värmland. Det går att lära sig av vad andra har gjort, både i Sverige och utomlands. 

Ingen kan göra allt men Strängnäs kommun kan göra sitt. Därför vill jag se att Strängnäs kommun 
snarast tar fram en handlingsplan enligt ovan. 

Hälsningar Bosse Konrad – volontär och lokal kontaktperson Suicide Zero 

Länkar: 
Folkhälsomyndigheten – statistik över självmord och självmordstankar 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/psykisk-ohalsa/ 
SCB – statistik befolkning 
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-
amne/befolkning/befolkningens-
sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--
kommun-lan-och-riket/folkmangd-i-riket-lan-och-kommuner-sista-december-
och-befolkningsforandringar/ 
Covid 19 och ökad risk för suicid 
https://ki.se/nasp/coronaviruset-risk-for-okande-sjalvmord-och-sjalvskador-i-samhallet-efter-pandemin 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/psykisk-ohalsa/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--kommun-lan-och-riket/folkmangd-i-riket-lan-och-kommuner-sista-december-och-befolkningsforandringar/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--kommun-lan-och-riket/folkmangd-i-riket-lan-och-kommuner-sista-december-och-befolkningsforandringar/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--kommun-lan-och-riket/folkmangd-i-riket-lan-och-kommuner-sista-december-och-befolkningsforandringar/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--kommun-lan-och-riket/folkmangd-i-riket-lan-och-kommuner-sista-december-och-befolkningsforandringar/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--kommun-lan-och-riket/folkmangd-i-riket-lan-och-kommuner-sista-december-och-befolkningsforandringar/
https://ki.se/nasp/coronaviruset-risk-for-okande-sjalvmord-och-sjalvskador-i-samhallet-efter-pandemin
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