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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Desirée Björk, Bernt Richloow och Robert Oberascher från Ö-partiet lyfter en viktig
fråga i sin motion och yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att ta fram en
åtgärdsplan för införandet till en nollvision mot självmord.
Att införa en nollvision kring dessa frågor tror Ekeröalliansen är ett mål som riskerar
att ständigt misslyckas. Dock delar vi motionärens uppfattning kring att kommunen
ska arbeta för att minimera antalet självmord och det slutliga målet måste vara ett
Ekerö kommun utan självmord.

Beslutsunderlag
Motionssvar kommunstyrelseförvaltningen, 2019-03-01
Motion- Inför en nollvision mot självmord i Ekerö
Ärendet
Ekeröalliansen delar motionärens engagemang mot självmord. Att människor runt
om i Sverige, äldre som yngre väljer att sluta sitt liv genom självmord är alltid ett
problem. Det är Ekeröalliansens uppfattning att arbetet mot självmord alltid måste
fokuseras för att minimera antalet människor som mår dåligt och således även
självmorden.
Ekerö kommun har redan idag ett omfattande arbete mot psykisk ohälsa och
självmord samt även utökade satsningar kring detta i årets budget.
•
•
•

I budgetsatsningen 2019 utökas antalet kuratorer på ungdomsmottagningen.
I budgetsatsning 2019 utökas antalet fältassistenter.
Kommunen driver ett projekt för utveckling av metoder och arbetssätt för stöd
till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
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•
•
•
•

•

Kommunens fritidsgårdar driver ett förebyggande arbete gentemot psykisk
ohälsa med bland annat utåtriktade fritidsledare med uppsökande arbete.
Samverkan mellan socialtjänsten och landstinget kring uppföljning av psykisk
hälsa efter att kvinnor fött barn.
Kommunen driver ett ensamhetsarbete riktat mot äldre i öppna verksamheter
tillsammans med pensionärsföreningarna.
Kommunen arbetar med seniorsamtal som innebär att socialtjänsten erbjuder
möten med ensamma äldre för att informera om vad kommunen kan erbjuda
äldre som på olika sätt mår dåligt eller är i behov av stöd och hjälp men inte
vet var man ska vända sig.
Enheterna inom särskilt boende för äldre är anslutna till det så kallade BPSDregistret (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens). Metoden
innebär att via skattningsskalor observera förekomsten av BPSD hos enskilda
personer. Med metoden följer också arbetssätt för att förebygga och mildra
förekomsten av BPSD hos personer med demenssjukdom. Möjligheten att
använda BPSD-registret och dess arbetssätt även inom hemtjänsten ses nu
över.
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