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Täby kommuns handlingsplan för suicidprevention 2021-2026

Sammanfattning

”Täby kommuns handlingsplan för suicidprevention 2021-2026” föreslår riktning och 
prioriteringar för Täby kommuns suicidpreventiva insatser under åren 2021-2026. 
Handlingsplanen föreslår en organisation med kontaktpersoner på tjänstemannanivå för 
arbetet. Vidare föreslås att samtliga nämnder utarbetar mål och åtgärder för det 
suicidpreventiva arbetet. 

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ”Täby kommuns handlingsplan för 
suicidprevention 2021-2026”.

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till samtliga nämnder att utarbeta mål och 
åtgärder för suicidprevention på universell, selektiv och/eller indikativ nivå senast juni 
2022 samt integrera dessa i verksamhetsplaneringen. 

Ärendet

Den 19 september 2020 fick styrgruppen för uppdrag psykisk hälsa i uppdrag av 
kommundirektören att utarbeta en kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention. 
Täby kommuns styrgrupp för uppdrag psykisk hälsa har i uppdrag att ta beslut utifrån statliga 
medel om satsningar inom kommunen gällande projekt på området psykisk hälsa. Styrgruppen 
ligger organisatoriskt under social omsorg och består av representanter från verksamhets-
områdena utbildning, social omsorg och kultur och fritid. På styrgruppens uppdrag har en 
arbetsgrupp, med samlad kunskap och kompetens på området, under hösten 2020 utarbetat 
en handlingsplan. 

Vid framtagandet har Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP)s 
stödmaterial använts. NASP är statens och Region Stockholms expertorgan 
för suicidprevention. NASP bedriver forskning och utbildning, samlar statistik och utarbetat 
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stödmaterial till och information om suicidprevention. NASP, som utgjort referensgrupp till 
handlingsplanen, anser att Täbys handlingsplan kan inspirera andra kommuner. 

”Täby kommuns handlingsplan för suicidprevention 2021-2026”, daterad 23 november 
(bilaga 1), föreslår riktning och prioriteringar för Täby kommuns suicidpreventiva insatser 
under åren 2021-2026. Täby kommuns handlingsplan ska utgå från och konkretisera den 
nationella strategin för suicidprevention. Den föreslås därför ha som övergripande mål att 
bidra till att den nationella nollvisionen efterlevs i kommunen. Kommunens suicidpreventiva 
arbete föreslås utgå utifrån de tre målgruppsnivåerna; universell, selektiv och indikerad 
prevention. Initialt genomförs ett antal universella insatser på kommunnivå avseende 
områdena bemötande, utbildning och styrdokument. 

Ekonomiska aspekter

Det suicidpreventiva arbetet ska bedrivas inom ramen för verksamhetsområdenas befintliga 
resurser och innebär därmed inte några ekonomiska konsekvenser för nämnderna. 

Överväganden

”Täby kommuns handlingsplan för suicidprevention 2021-2026” föreslår att en organisation 
för det suicidpreventiva arbetet skapas. Organisationen ska bestå av en tvärsektoriell 
samverkansgrupp med ansvariga kontaktpersoner på tjänstemannanivå från samtliga 
verksamhetsområden i kommunen. 

Vidare föreslås att varje nämnd senast juni 2022 utarbetar mål och konkreta åtgärder med 
utgångspunkt från handlingsplanen. Dessa ska även återspeglas i nämndernas 
verksamhetsplanering. 

Uppföljning föreslås ske av den tvärsektoriella samverkansgruppen årligen i december. 

Katarina Kämpe      Claes Lagergren       Maria Assarsson
Kommundirektör                      Socialchef       Utbildningschef

Bilaga

- Täby kommuns handlingsplan för suicidprevention 2021-2026, daterad 23 november 
2020
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