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Bakgrund

”Ingen människa ska behöva hamna i en sådan utsatt situation att suicid ses som den 
enda utvägen’’

• Suicid är ett komplext folkhälsoproblem. Det kräver gemensamt och långsiktigt arbete 
och samarbete. 

• Den lokala handlingsplanen anger insatser utifrån ett befolkningsperspektiv och ett 
individperspektiv. Perspektiven kompletterar varandra, båda är nödvändiga för att ett 
suicidpreventivt arbete ska kunna ge effekt. 

• Handlingsplanen pekar ut vilka områden som är prioriterade för det suicidpreventiva 
arbetet inom Borås stad. Varje enskild verksamhet/enhet ansvarar för att prioritera och 
implementera angivna åtgärdsförslag, med utgångspunkt i invånarnas behov och 
verksamhetens förutsättningar. 



Syfte och mål

• Målet med den lokala handlingsplanen är att minska antalet suicid. Planen ska 
tydliggöra det kommunala ansvaret för det suicidpreventiva arbetet i Borås stad. Den 
ska skapa förutsättningar för ett strukturerat och kontinuerligt självmordsförebyggande 
arbete. Målet är att främja psykisk hälsa och förebygga självmordshandlingar. 

• Planens syfte är att utifrån kartläggning och analys identifiera utvecklingsbehov i det 
suicidpreventiva arbetet, och att föreslå åtgärder för att minska antalet suicid. 
Handlingsplanen omfattar konkreta åtgärder för hela kommunens verksamhet. 

• Syftet är också att öka medvetenheten om riskgrupper och bakgrundsfaktorer till suicid, 
för att personer som kan befinna sig i riskgrupp ska kunna uppmärksammas.



Suicidpreventiva arbetsgruppen
• Suicidpreventionsgruppen har ett uppdrag att utveckla en lokal handlingsplan för suicidprevention. FOF 

samordnar gruppen vilken är en undergrupp till den lokala arbetsgruppen psykisk hälsa, inom ramen för 
närvårdssamverkan. 

• Den suicidpreventiva arbetsgruppen består av:  



Implementering, uppföljning och 
utvärdering 
• Handlingsplanen för suicidprevention i Borås Stad stäcker sig från 2022 till 2025. Varje 

verksamhet ska implementera och ta fram aktiviteter i relation till verksamhetens 
målgrupp. Aktiviteterna inom ramen för handlingsplanen kommer att följas upp årligen 
av den suicidpreventiva gruppen och handlingsplanen i sin helhet revideras inför 2026, 
vilket FOF samordnar.  Chefer i varje verksamhet ansvarar för att framtagna aktiviteter 
är implementerade och uppdaterade.



Det finns en nollvision för självmord i 
Sverige och kommunerna har en central roll 
i arbetet med att minska antalet självmord. 


