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TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2018-10-16 

Samhällsbyggnadskontoret

 

Tekniska nämnden 

 

 

Remiss: Handlingsplan för suicidprevention, svar senast 
30 oktober 2017 

Diarienummer: TN-2018-00525 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav 2017-09-01 § 158 stadsdirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan 

för suicidprevention. Syftet med handlingsplanen är att förebygga suicidförsök och minska 

antalet suicid i Södertälje samt förbättra anhörigas stöd. 

Enheten för utredning och hållbarhet har tagit fram en handlingsplan och Hållbarhetsutskottet 

gav utredarna i uppdrag att skicka ut handlingsplanen på remiss till berörda nämnder och råd. 

Handlingsplanen kan komma att omarbetas efter remissrundan och beslut ska efter eventuell 

omarbetning av handlingsplanen tas i Hållbarhetsutskottet och Kommunstyrelsen. 

Tekniska nämnden har fått handlingsplan för suicidprevention på remiss. Nämnden ska yttra sig 

senast den 30 oktober 2018. Remissinstanserna ombeds särskilt att inkomma med eventuella 

synpunkter på de åtgärder som föreslås i handlingsplanen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-16 

Handlingsplan för suicidprevention med bilaga 

Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse daterad 2018-09-28 

 

Ärendet 

Handlingsplanen beskriver nuläget på nationell och lokal nivå, riskgrupper och utvecklings-

områden. Syftet med handlingsplanen är att förebygga suicidförsök och minska antalet suicid i 

Södertälje samt förbättra stödet till anhöriga. 

Handlingsplanen fokuserar på fyra målområden: 

1. Utbildning- och kompetenshöjande insatser 

2. Rutiner, riktlinjer och dokumentation 

3. Intern och extern samverkan 

4. Stöd till anhöriga 

Inom respektive område anges åtgärder, både punktinsatser och aktiviteter som föreslås att 

eventuellt (efter utvärdering) bli årligen återkommande. 
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Tekniska nämnd ansvar för teknisk verksamhet varför samhällsbyggnadskontoret vill lyfta 

följande delar vilka berör den del i planen som omfattar tekniska konstruktioner (broar, kajer 

och stödmurar). 

 

I handlingsplanen står att det finns behov av att inventera ”hot-spots” i kommunen för att kunna 

hindra suicid på dessa platser. Samhällsbyggnadskontoret kan inventera så kallade "Hot spots" 

som kan medverka till ett fullbordat suicid samt ta fram tekniska beskrivningar för ny- och 

ombyggnation av broar, som avser motverkar möjligheten att utföra suicid. De tekniska 

beskrivningarna ska sedan läggas in i kommunens tekniska handbok. 

 

Inventering kan innebära ett kunskapshöjande utbildningstillfälle om suicid för handläggare 

som arbetar med plan- och byggärenden inom samhällsbyggnads-kontoret. I handlingsplanen 

framgår vidare att hänsyn till ett suicidperspektiv bör finnas med vid nybyggnation i utemiljön. 

 

Det finns idag inga tillgängliga uppgifter om hur beteendemönstret ser ut i förhållande till den 

tekniska konstruktionen i de fall suicid har begåtts, vilket är av betydelse då ett preventivt arbete 

ska utföras på konstruktioner. Samhällsbyggnadskonteret vill lämna följande synpunkter: 

 

• Det finns idag ett antal broar över väg- och järnväg inom kommunen som indirekt kan 

utgöra möjlighet för suicid. Då dessa broar endast innehar en höjd mellan 5-6 meter 

utgör de förmodligen inte direkt till fullbordade suicid utan någon form av påföljande 

fordonsinverkan. 

• Kontoret anser att endast att broarna över Mälaren kan utgöra ett direkt medverkande till 

ett fullbordat suicid. Det innebär att ingen vidare inventering är nödvändig och att 

eventuella resurser för preventivt arbete bör koncentreras till Mälarbron, som för 

tillfället står inför en omfattande renovering inom de närmaste åren. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beslutet medför inga direkta ekonomiska konsekvenser, men då handlingsplanen antas behöver 

kostnaderna fördelas så att även tekniska nämndens verksamheter ingår. 

 

 

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden: 

1. Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till handlingsplan för suicidprevention 2019-2022 

med tillägg att hänsyn tas till synpunkter framförda i tjänsteskrivelsen. 
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Beslutet ska skickas till 

Akten 

Kommunstyrelsens kontor 

Handläggaren 

 

  

  

Homan Gohari Annika Linde 

Samhällsbyggnadsdirektör Tf. Resultatområdeschef 

Stadsmiljö 

 

 

Handläggare: 

Rolf Nilsson/Annika Linde 

   

Telefon (direkt):  08-523 54417  

E-post:   rolf.nilsson@sodertalje.se 


