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Ärende
Mari Hultgren (S) föreslår i en motion daterad 2020-03-19 att:



Kommunen tar fram en handlingsplan för suicidprevention.
Att kommunen tar fram åtgärder för suicidprevention för
kommunens arbetsplatser som exempelvis kan arbetas in i de
rutiner som finns för sjukfrånvaro och uppföljning av ohälsa, så
att man i tid kan fånga in de medarbetare som är i riskzonen
enligt de statistiska riskfaktorerna.

I motionen skriver motionären om vikten av ett förebyggande arbete mot
suicid, riktat till både kommunens medborgare och anställda. Motionären
hänvisar till det nationella handlingsprogrammet för suicidprevention som togs
fram 2008 och att flera andra kommuner antagit kommunala handlingsplaner
för suicidprevention.
Kommunledningsförvaltningen instämmer i motionärens synpunkt att
suicidprevention är ett viktigt område att arbeta vidare med. Region
Östergötland avser att, tillsammans med länets kommuner och andra berörda
aktörer, under hösten och våren 2020/21 ta fram en regional strategisk plan för
suicidprevention.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionens första att-sats besvaras
med hänvisning till att kommunen inväntar den nya regionala strategin för
suicidprevention. Kommunledningsförvaltningen föreslår också att Social- och
omsorgsförvaltningen får i uppdrag att implementera den regionala strategin
när den är fastställd.
Kommunledningsförvaltningen föreslår vidare att motionens andra att-sats
bifalls, och att HR-staben på Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att
implementera suicidprevention som perspektiv i tillämpliga rutiner.
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Yrkanden
Denise Cassel (KD) och Chris Dahlqvist (SD) yrkar bifall till
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första att-sats besvaras med hänvisning till att kommunen
inväntar Region Östergötlands arbete med att ta fram en regional strategi
för suicidprevention.
2. Social- och omsorgsnämnden får i uppdrag att implementera den regionala
strategin för suicidprevention i kommunen när den är fastställd.
3. Motionens andra att-sats bifalls.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att implementera suicidprevention som
perspektiv i tillämpliga rutiner.
__________
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