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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-10:00

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Tommy Edenholm (KV) (1:e vice ordförande)
(Digitalt), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande) (Digitalt), Stina Isaksson (SD)
(Digitalt), Krister Mattsson (S) (Digitalt)

Övriga närvarande

Jenny Hagesjö (kanslichef)
Linda Backsten (kommunsekreterare)
Lars Tingsmark (tf kommunchef - digitalt)
Tove Olsson (utvecklingschef - digitalt)
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Regional handlingsplan suicidprevention - på remiss
(2021 KS0172)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kultur- och folkhälsonämnden, barn- och
ungdomsnämnden samt omsorgsnämnden möjlighet att yttra sig om Regional handlingsplan
för suicidprevention. Även brottsförebygganderådet, kommunala pensionsrådet, kommunala
tillgänglighetsrådet samt kommunala folkhälsorådet skall få möjlighet att yttra sig.

Svaret skall vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 18 juni 2021.
Beskrivning av ärendet

Region Halland har skickat ut framtagen Regional handlingsplan för suicidprevention för
antagande.

Den regionala handlingsplanen har tagits fram genom ett processorienterat arbetssätt där
representanter för hälso- och sjukvård, kommuner, myndigheter, civilsamhälle och brukarorganisationer medverkat.
Handlingar i ärendet






Regional handlingsplan för suicidprevention
Missiv Framtagen regional handlingsplan för suicidprevention
Beslutsförslag Anta framtagen regional handlingsplan för suicidprevention
Regional handlingsplan för suicidprevention

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kultur- och folkhälsonämnden, barn- och
ungdomsnämnden samt omsorgsnämnden möjlighet att yttra sig om Regional handlingsplan
för suicidprevention.

Svaret skall vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 18 juni 2021.
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Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att handlingsplanen bör gå på remiss till samtliga råd
(brottsförebygganderådet, kommunala pensionsrådet, kommunala tillgänglighetsrådet samt
kommunala folkhälsorådet).
Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande att skicka
handlingsplanen på remiss även till råden. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att
bifalla Ronny Löfquists yrkande att handlingsplanen även skall gå på remiss till råden.
Beslutet skickas till

Kultur- och folkhälsonämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Omsorgsnämnden
Brottsförebygganderådet
Kommunala pensionsrådet
Kommunala tillgänglighetsrådet
Kommunala folkhälsorådet
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