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Synpunkter eller förslag som du har:
Jag läste och fick höra av vänner som skulle till Komvux idag (måndag), att skolan är stängd pga av
ett "offentligt suicidförsök". Ni har sedan avblåst nedstängningen, men har inte kunnat utom mer än
det gamla vanliga "pressutlåtandet" bekräftat varför skolan kan öppna igen på tisdag, och trots det ha
en kraftigt ökad övervakning, med Securitas och polis inblandad.
Hur kan ni vara så säkra på att denna person inte tar livet av sig och potentiellt andra någon
annanstans i Olofström?
Jag tycker som kommuninvånare att lite mer info om hur hotet framkom eller ens varför det blev
taget på så stort allvar, det finns ändå folk som hotar med allt möjligt i tid och otid.
Tacksam för svar

Svar: Tack för ditt mejl.
Jag förstår att det väcker både oro och frågor när vi stänger ner en verksamhet och också när vi
beslutar att öppna samma verksamhet igen.
Vi tar alltid hot på allvar och vart fall behandlas för sig utifrån en sammantagen bedömning av det vi
känner till vid tidpunkten för beslutet.
Det fanns inget hot mot någon annan eller heller något som indikerade att personen skulle ha för
avsikt att skada någon annan fysiskt. Vi valde att stänga verksamheten då vår bedömning var att vi
inte kunde säkerställa undervisning och trygghet med den oro som hotet medförde den aktuella
dagen.
Slutligen så nej vi kan inte vara säkra på att personen inte kommer att ta sitt liv. Däremot så gör vi
det vi kan för att de som behöver hjälp, stöd av vård etc får tillgång till vård. Finns det personer som
utgör fara för sig själva så kan de också beredas vård enligt lagen om Psykiatriskt tvångsvård.
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