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Kommunstyrelsen

Svar på motion - Ta fram riktlinjer för
suicidprevention i Eskilstuna kommun och sprid
MFHA - första hjälpen till psykisk hälsa i Eskilstuna
kommuns verksamheter
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Ärendebeskrivning
Maria Chergui (V) och Maria Forsberg (V) har den 22 juni 2017 lämnat in en
motion om att ta fram riktlinjer för suicidprevention i Eskilstuna kommun och att
sprida MHFA1 – första hjälpen till psykisk hälsa i Eskilstuna kommuns
verksamheter.
Motionären yrkar på att:
 Eskilstuna kommun utbildar personal som är anställda i Eskilstuna kommun i
MHFA-första hjälpen till psykisk hälsa med målsättning att sprida kunskapen
brett bland kommunens personal.
 En handlingsplan eller riktlinjer tas fram för hur arbetet med suicidprevention
ska bedrivas i Eskilstuna kommun.
Ärendet remitterades från kommunfullmäktigte den 21 september 2017, § 226 för
beredning i kommunstyrelsen. Motionen remitterades därefter till socialnämnden.
Yttrandet skulle vara till kommunstyrelsen tillhanda senast den 7 februari 2018.

MHFA står för Mental Health First Aid. Utbildningen liknas vid HLR (hjärt- lungräddning), fast
handlar om psykisk första livräddning. Instruktörerna arbetar med att sprida kunskap om psykisk
ohälsa genom att lära ut psykisk första livräddning. Utbildningen finns med tre olika inriktningar;
ungdom, vuxen och äldre.
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Socialnämndens yttrande
Socialnämnden delar motionärens uppfattning att suicidprevention är en angelägen
fråga. Dock anser nämnden att ytterligare handlingsplaner inte är rätt väg.
Suicidprevention bör ingå exempelvis i ANDT-plan (alkohol, narkotika, dopning,
tobak) och krisplan, Strategi för trygghet och säkerhet i Eskilstuna
kommunkoncern 2015-2018 och/eller Handlingsplanen för folkhälsa.
Respektive nämnd bör ha ansvar för sitt arbete med suicidprevention med
utgångpunkt från nämndens uppdrag. En del i detta ansvar är att tillse att tillräcklig
kompetens finns. Genom närvårdsorganisationen finns möjlighet för kommunens
personal att delta i landstingets utbildning i en tvådagars MHFA utbildning, för
utbildare, samt att få en kortare webbutbildning. Enligt uppgift har fyra personer
inom Eskilstuna kommun utbildats till utbildare. Visar det sig att landstingets
utbildningsplatser inte täcker nämndernas behov finns det anledning att överväga
om kommunen ska anordna egen utbildning.
Kommunledningskontorets synpunkter
Eskilstuna kommun ingår i en länsgemensam samverkan för Psykisk hälsa i
Sörmland, tillsammans med landstinget Sörmland och övriga kommuner i länet. I
det arbetet har utvecklingsområden inom psykisk hälsa identifierats. Ett av de
långsiktiga målen (5 år) i den handlingsplan som tagits fram för Eskilstuna
kommun är att höja kunskapsnivån och öka medvetenheten om psykisk ohälsa och
suicid i organisationen.2 Under 2016-2017 har fyra MHFA- instruktörer utbildats
inom vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen, YAM3- instruktörer
har utbildats i några skolor och en webbutbildning i suicidprevention genomförts.
Instruktörerna har i sin tur utbildat medarbetare i första hjälpen för psykisk ohälsa.
Enligt handlingsplanen fortsätter arbetet med att öka kunskap och medvetenhet i
organisationen och nya utbildningsinsatser kommer att göras under 2018.
Med hänvisning till socialnämndens svar och kommunledningskontorets
synpunkter avslås motionen.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson
Kommundirektör

Marita Skog
Utvecklingsdirektör

Analys och handlingsplan för utveckling av insatser inom området psykisk hälsa – Eskilstuna
kommun 2016-2017.
3 YAM är ett program som syftar till att förbättra den psykiska hälsan och minska
självmordshandlingarna bland högstadieelever.
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Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
Socialnämnden
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Motion
2017-06-22
Kommunfullmäktige
Ta fram riktlinjer för Suicidprevention i Eskilstuna kommun och sprid MHFA – första
hjälpen till psykisk hälsa i Eskilstuna kommuns verksamheter
Allt för många familjer lever idag med erfarenheten av att ha en närstående, en anhörig som
har tagit sitt liv. Det är vanligare än vad vi många gånger tror. Familjerna har länge levt med
erfarenheten i det tysta, många gånger med en känsla av skuld. Det har varit tabubelagt att
prata om det vilket gör att tystnaden har varit lösningen för många som förlorat en närstående.
Tystnaden måste brytas och ett aktivt arbete krävs för att förebygga den psykiska ohälsan.
Idag har vi nollvision gällande dödsfall i bränder och utbildar systematiskt all personal i
brandsäkerhet, vi utbildar kommunens personal i hjärt-och lungräddning och utrustar
arbetsplatser med hjärtstartare. Allt för att rädda liv. Det är bra, nödvändigt och viktigt. Men
det vi missar i allt detta är hur vi förbygger och hanterar psykisk ohälsa. Det som i värsta fall
leder till att människor väljer att ta sitt liv.
Här står anställda många gånger handfallna, vilket är en brist, särskilt när det finns metoder
för att hantera det. Vi i Vänsterpartiet vill därför att kommunen brett satsar på MHFA – första
hjälpen till psykisk hälsa. En utbildning som precis som hjärt-och lungräddning kan riktas till
personal runtom på våra arbetsplatser i kommunen. Till läraren som möter ungdomar, till
medarbetaren på Eskilstuna direkt som möter medborgare, till fastighetsskötaren som rör sig i
våra bostadsområden. Till personal som på olika sätt möter barn, unga, vuxna och äldre i vår
kommun. Då kan vi på allvar säga att vi arbetar med suicidprevention och nollvision gällande
dödsfall.

Vänsterpartiet yrkar därför att:
-

Att Eskilstuna kommun utbildar personal som är anställda i Eskilstuna kommun i
MHFA-första hjälpen till psykisk hälsa med målsättning att sprida kunskapen brett
bland kommunens personal.

-

Att en handlingsplan eller riktlinjer tas fram för hur arbetet med Suicidprevention ska
bedrivas i Eskilstuna kommun.

Maria Chergui (V)

Maria Forsberg (V)

Socialnämnden
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§4
Yttrande över motion -Ta fram riktlinjer för
Suicidprevention i Eskilstuna kommun och sprid
MHFA- första hjälpen i Eskilstuna Kommuns
verksamheter
Beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Reservation
Annika Goblirsch (V) reserverar sig mot beslutet att avslå motionen och lämnar en
skriftlig reservation.

Yttrande
Socialnämnden delar motionärens uppfattning att suicidprevention är en angelägen
fråga. Dock anser nämnden att ytterligare handlingsplaner inte är rätt väg.
Suicidprevention bör ingå exempelvis i ANDT-plan och krisplan, Strategi för
trygghet och säkerhet i Eskilstuna kommunkoncern 2015-2018 och/eller
Handlingsplanen för folkhälsa.
Respektive nämnd bör ha ansvar för sitt arbete med suicidprevention med
utgångpunkt från nämndens uppdrag. En del i detta ansvar är att tillse att tillräcklig
kompetens finns.
Genom närvårdsorganisationen finns möjlighet för kommunens personal att delta i
landstingets utbildning i en tvådagars MHFA utbildning, för utbildare, samt att få
en kortare webbutbildning. Enligt uppgift har fyra personer inom Eskilstuna
kommun utbildats till utbildare.
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Utdragsbestyrkande
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Visar det sig att landstinget utbildningsplatser inte täcker nämndernas behov finns
det anledning att överväga om kommunen skall anordna egen utbildning.

Yrkanden
Göran Gredfors (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att avslå motionen.
Annika Goblirsch (V) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
- Bifall till förvaltningens förslag att avslå motionen
- Bifall till motionen
Ordföranden föreslår en propositionsordning där förslagen ställs mot varandra.
Nämnden godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat
enligt förvaltningens förslag.
_____
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Socialnämnden

Yttrande över motion -Ta fram riktlinjer för
Suicidprevention i Eskilstuna kommun och sprid
MHFA- första hjälpen i Eskilstuna Kommuns
verksamheter
Förslag till beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Yttrande
Socialnämnden delar motionärens uppfattning att suicidprevention är en angelägen
fråga. Dock anser nämnden att ytterligare handlingsplaner inte är rätt väg.
Suicidprevention bör ingå exempelvis i ANDT-plan och krisplan, Strategi för
trygghet och säkerhet i Eskilstuna kommunkoncern 2015-2018 och/eller
Handlingsplanen för folkhälsa.
Respektive nämnd bör ha ansvar för sitt arbete med suicidprevention med
utgångpunkt från nämndens uppdrag. En del i detta ansvar är att tillse att tillräcklig
kompetens finns.
Genom närvårdsorganisationen finns möjlighet för kommunens personal att delta i
landstingets utbildning i en tvådagars MHFA utbildning, för utbildare, samt att få
en kortare webbutbildning. Enligt uppgift har fyra personer inom Eskilstuna
kommun utbildats till utbildare.
Visar det sig att landstinget utbildningsplatser inte täcker nämndernas behov finns
det anledning att överväga om kommunen skall anordna egen utbildning.
_____
SOCIALFÖRVALTNINGEN

Mehmed Hasanbegovic
Förvaltningschef
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§ 226
Motion - Ta fram riktlinjer för Suicidprevention i
Eskilstuna kommun och sprid MHFA- första hjälpen
till psykisk hälsa i Eskilstuna kommuns
verksamheter (KSKF/2017:419)
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Maria Chergui (V) samt Maria Forsberg (V) har den 22 juni 2017 lämnat in en
motion om att ta fram riktlinjer för Suicidprevention i Eskilstuna kommun och
sprid MHFA – första hjälpen till psykisk hälsa i Eskilstuna kommuns
verksamheter.
Motionären yrkar på följande:
 Att Eskilstuna kommun utbildar personal som är anställda i Eskilstuna
kommun i MHFA-första hjälpen till psykisk hälsa med målsättning att sprida
kunskapen brett bland kommunens personal.
 Att en handlingsplan eller riktlinjer tas fram för hur arbetet med
Suicidprevention ska bedrivas i Eskilstuna kommun.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Utdragsbestyrkande

