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Funktionsstödsförvaltningen 
Avdelning Myndighet och socialpsykiatri 

Uppdrag samordnare för suicidprevention 

 

Inledning 
Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är överens om 
att suicid är ett prioriterat område och att det kunskapsbaserade 
suicidpreventiva arbetet på regional och lokal nivå behöver förstärkas. Det 
finns även behov av ökad samverkan i det befolkningsinriktade 
suicidpreventiva arbetet mellan regioner och kommuner, integrerad 
suicidprevention inom ramen för arbetet med psykisk hälsa/ohälsa, 
kompetensutveckling om suicid och befolkningsinriktat suicidpreventivt 
arbete hos särskilda yrkesgrupper samt implementeringsstöd av 
strategierna i det nationella suicidpreventiva handlingsprogrammet på 
regional och lokal nivå. Därutöver behövs ökad kunskap om effektiva 
arbetssätt inom området, ett stärkt stöd till anhöriga och andra efterlevande 
samt en ökad samverkan med civilsamhällets organisationer.  
 
Regeringen och SKR har sedan 2012 träffat överenskommelser för insatser 
inom området psykisk hälsa. I överenskommelsen 2021 har parterna 
särskilt lyft fram det suicidpreventiva arbetet genom ett tillägg och 
överenskommelsen benämns numera Insatser inom området psykisk hälsa 
och suicidprevention.  
 
Malmö har sedan 2015 upprättat en lokal handlingsplan inom ramen för 
Uppdrag psykisk hälsa där funktionsstödsförvaltningen samordnar arbetet 
sedan omorganisation 2017. Det suicidpreventiva arbetet kommer vara en 
del av handlingsplan Uppdrag psykisk hälsa. Arbetet kommer initialt liksom 
andra insatser inom psykisk hälsa att förankras i den etablerade 
samverksansstrukturen tillsammans med Region Skåne där Malmö stads 
berörda förvaltningar är representerade.  
 
Forskningen visar att effektiv självmordsprevention bygger på en 
kombination av fler olika insatser. Här pratar man bland annat om 
utbildning och ökad kunskap inom samtliga områden som erbjuder stöd och 
service, men också kring ett suicidpreventivt perspektiv i arbetet med fysisk 
planering och byggnation.  
 
Uppdrag 
Inledningsvis kommer Malmö att initiera arbetet i de förvaltningar som ingår 
i ovan nämnd samverkansstruktur; Arbetsmarknads- och 
socialförvaltningen, funktionsstödsförvaltningen, Hälsa- vård och 
omsorgsförvaltninggen, grundskoleförvaltningen och vuxenutbildning- och 
gymnasieförvaltningen. Fler förvaltningarna kan komma bjudas in i arbetet. 
och målet är att arbetet kring suicidprevention ska ingå i det reguljära 
arbetet.  

 
Funktionsstödsförvaltningen kommer ansvara för att hålla ihop arbetet och 
tillsätta en samordnare för att inventera och utgöra stöd för förvaltningarna i 
det suicidpreventiva arbetet.  


