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Näringsliv- och utvecklingsavdelningen   Till Kommunstyrelsen 

 

Datum  2022-11-23 

Dnr  KS 2022/0299      

 

 

 

Uppdrag om att ta fram en strategi och handlingsplan för 

suicidprevention 

 
Sammanfattning 
Österåkers kommun arbetar redan idag på olika sätt med suicidprevention exempelvis genom 

föräldrastöttande insatser, utbildningar och föreläsningar. Arbetet har bedömts som framgångsrikt 

av externa aktörer men kommunen saknar övergripande styrdokument vilket är nödvändigt för att 

säkerställa ett långsiktigt, förvaltningsövergripande och evidensbaserat arbete. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

1. Uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram en strategi med tillhörande 

handlingsplan för suicidprevention i Österåkers kommun tillsammans med berörda 

förvaltningar och andra relevanta aktörer.  

2. Uppdraget ska återredovisas till Kommunstyrelsen senast juni 2023.  

Bakgrund 

Under år 2021 tog 1 505 personer sitt liv i Sverige. Av dessa var två tredjedelar män och en tredjedel 

kvinnor. I genomsnitt avlider cirka 29 personer i veckan genom självmord. Detta kan jämföras med 

antalet döda i trafikolyckor, som var 210 år 2021. Självmordsförsök är cirka tio gånger vanligare än 

fullbordade självmord. Antalet som har självmordstankar är ännu vanligare. För varje fullbordat 

självmord kan man räkna med att det är tio gånger så många självmordsförsök och hundra gånger så 

många personer som har självmordstankar. 

Österåkers kommun arbetar redan idag på olika sätt med suicidprevention, exempelvis genom 

föräldrastöttande insatser, utbildningar och föreläsningar. Arbetet har bedömts som framgångsrikt 

av bland annat organisationen Suicide Zero och StorSTHLM.  På området saknar Österåker idag 

övergripande styrdokument vilket är nödvändigt för att säkerställa ett långsiktigt, 

förvaltningsövergripande och evidensbaserat arbete. 
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I och med att andra kommuner nyligen har tagit fram styrdokument kopplat till suicidprevention 

och att kommunen redan bedriver ett arbete på området bedöms framtagandet av styrdokument inte 

kräva några ytterligare resurser.  

 

 

Staffan Erlandsson   Kristina Eineborg  

Kommundirektör   Näringsliv- och utvecklingsdirektör 
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