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Läkare inför rätta

Skilda versioner 
om påstådda 
förtalsbrottet
SKELLEFTEÅ · ”Jag riktade mig aldrig mot pojken”, 
sa läkaren – vittnet hade en annan minnesbild.
Hur uttryckte sig läka-
ren – och till vem? ”Jag 
sa det riktat mot min 
dataskärm”, menar lä-
karen. ”Han sa det rakt 
mot den ensamkom-
mande pojken”, anser 
vittnet. Tio månader 
försenad kunde rätte-
gången genomföras.

Det var i februari 2017 som 
en läkare verksam vid en 
hälsocentral inom Norran-
området åtalades för för-
tal. Det misstänkta brot-
tet inträffade i januari 
2016 i samband med att en 
ensamkommande pojke, 
som då var under 15 år, 
gjorde ett läkarbesök.

Förnekade brott
Åklagare Stina Westman 
väckte åtal eftersom hon 
menade att läkaren gjort 
kränkande uttalanden 
inför pojken, en boende-
stödjare och en tolk som 
deltog via telefon.

– Den åtalade har sagt att 
muslimer är en sjukdom 
och att alla muslimer vill 
halshugga alla som inte hör 
till deras religion, uppgav 
åklagaren i åtalet.

Rättegången inleddes i 
mars men avbröts sedan 
det bland annat stod klart 

att läkaren var i behov av en 
försvarare.

I onsdags kunde för-
handlingen genomföras 
där läkaren påpekade att 
det aldrig uttryckt något 
rasistiskt eller nedsättande 
mot pojken.

Däremot medgav läka-
ren att denne tittat på sin 
dataskärm, läst olika upp-
gifter och utifrån detta – 
och pojkens hemland – bli-
vit upprörd.

– Då sa jag att det tydli-
gen förekommer extrema 
muslimer även i pojkens 
hemland, att de ”terrorise-
rar folk och att det verkar 

vara en farsot”. Men då var 
jag vänd mot skärmen.

– När jag sedan försökte 
tolka om pojken varit med 
om något, exempelvis hals-
huggningar, gjorde jag ges-
ter med ena handen mot 
min hals, tillade läkaren.

Sedan fick vittnet berätta 
om händelsen, vars upp-
gifter skilde sig från vad 
läkaren berättat. Vittnet 
menade att läkaren sut-
tit vänd mot pojken när 
de misstänkta kränkande 
orden sades och gesterna 
gjordes, som visade på hals-
huggning.

– Läkaren förklarade 

att muslimer var ”en sjuk-
dom som sprider sig över 
hela världen och att de vill 
halshugga alla som tycker 
annorlunda”. Detta visa-
des genom en gest med ena 
handen över halsen.

”Jag blev chockad”
– Det var enda tillfället som 
tolken inte översatte vad 
läkaren sa, därför uppfat-
tade pojken inte vad som 
hände mer än att han såg 
gesterna. Jag blev chockad 
över läkarens agerande 
men sa ingenting just då, 
jag tog upp det när vi kom 
tillbaka på boendet, fort-
satte vittnet.

Hans Berggren

”Förtal – eller Förolämpning.”
Åklagare Jonas Fjellström hade kompletterat brottsrubri-
ceringen inför onsdagens rättegång mot en läkare.
Foto: Hans Berggren

Försökte utreda
”tolken hade lagt 
på luren, och jag 
hade inte hunnit 
en tredjedel. därför 
försökte jag med 
gester utreda vad 
pojken kunde ha 
varit med om.”
Läkaren i rättssalen.

SKELLEFTEÅ
Norlund Bygg i Skel-
lefteå AB kommer att 
rekonstrueras. Det 
beslutade Skellefteå 
tingsrätt på onsdags-
eftermiddagen.

Rekonstruktör är jur 
kand Anders Bergman vid  
Ackordscentralen i Umeå.

I tingsrättens beslut om 
företagsrekonstruktio-
nen sägs: ”Det kan antas 
att Norlund Bygg i Skellef-
teå AB inte kan betala sina 
förfallna skulder. Det finns 
skälig anledning att anta 
att syftet med företagsre-

konstruktionen kan upp-
nås.”

Vd Peter Norlund berät-
tar att företaget haft kraf-

tig tillväxt i flera år, men att 
den upphörde under 2017 
och då hamnade företaget 
i den här situationen. Skul-
derna är, enligt Norlund, 
flera miljoner.

Norlund Bygg har 23 
anställda och utgår från 
Sävenäs, Skelleftehamn.

– Vi har ganska mycket 
jobb just nu plus att vi 
har hyrt ut folk till Umeå, 
berättar Norlund, som har 
en förhoppning att nå ett 
ackord och en rekonstruk-
tion för företaget

Företagsrekonstruktion 
är ett alternativ till kon-
kurs för de företag som har 
ekonomiska problem men 
som på sikt har en möjlig-
het att överleva. I en före-
tagsrekonstruktion kan det 
ingå ett offentligt ackord. 
Det innebär att fordrings-
ägarna får avstå från en del 
av sina fordringar.

Lars andersson

Har Hopp
”Vi har ganska 
mycket jobb just nu 
plus att vi har hyrt 
ut folk till umeå.”
Peter Norlund, vd.

Byggföretag i skellefteå rekonstrueras

under rekonstruktion.
Byggföretaget norlund 
Bygg är nu inne i en före-
tagsrekonstruktion.
arkivBiLd: Jessica gow/tt

ny ägare. 
ikea industry i glommersträsk får ny ägare från den  
1 februari.  arkivBiLd  

i korthet

ikea industry  
får ny ägare
GLommErSTräSK
Stockhult AB, med 
ägaren Peter Björns-
son, förvärvar såg-
verket Ikea Industry 
Glommersträsk AB. 

I dagsläget producerar såg-
verket material till bland 
annat möbelfabriken Hed-
lunda Industri i Lycksele, 
som i sin tur levererar möb-
ler till Ikea. Personalstyr-
kan blir oförändrad i sam-
band med övertagandet 
och ett antal investeringar 
i verksamheten är plane-
rade.

– Vi kommer fortsätta 
leverera till sågverkets 
största kund Hedlunda 
Industri i Lycksele, och 
till övriga befintliga kun-
der i Sverige, Norge, Polen 
och Litauen. Merparten av 
dessa är direkt eller indi-
rekt leverantörer till Ikea. 
Det finns en stor kompe-
tens och erfarenhet i bola-
get och jag ser fram emot 
att, tillsammans med med-
arbetarna, utveckla verk-
samheten ytterligare, säger 
Peter Björnsson i ett press-
meddelande.

Den nya ägaren, Peter 
Björnsson, bedriver sedan 
2014 träförädlingsverk-
samhet i Litauen, som idag 
är näst största kund till 

Ikea Industry Glommers-
träsk samt leverantör till 
Ikea.

Ikea Industry Glommer-
sträsk AB är ett sågverk 
som i nuläget sågar cirka 
90 000 kubikmeter timmer 
årligen. Omsättningen för-
väntas ligga på cirka 70 mil-
joner kronor 2018. 

Med planerade investe-
ringar, kommer både volym 
och omsättning att öka.

Nöjd säljare
Den nya ägaren tillträder 
den 1 februari.

– Vårt mål har varit att 
hitta en köpare med lång-
siktiga ambitioner och en 
gedigen affärsplan. Vår 
bedömning är att Stock-
hult AB har de förutsätt-
ningar som krävs för att 
säkra arbetstillfällen för 
samtliga medarbetare och 
skapa en lönsam verksam-
het även på sikt, säger Hen-
rik Andersson, divisions-
chef på Ikea Industry.

I och med förvärvet har 
nu alla tre Ikea Industry 
produktionsenheter i Norr-
land fått nytt ägande. Indu-
strifastigheten i Malå sål-
des 1 juni, 2017 till Setra och 
möbelfabriken i Lycksele 
såldes 1 juli, 2017 till vd Jerry 
Johansson och Dalvi AB.

Lars andersson

Boende i ljusträsk bör koka vattnet
LJUSTräSK
■■ Arvidsjaur kommun re-

kommenderar boende i 
Ljusträsk att koka dricks-
vattnet. Byn har 26 fastig-
heter ansluta till vattennä-
tet. Många är fritidshus.

Vid kommunens senaste 
provtagning påvisades för-
höjda halter bakterier i vatt-
net som kan leda till mag-

problem. De boende rekom-
menderas därför att koka 
vattnet som de ska dricka 
eller borsta tänderna i.

I går togs ett nytt prov 
som har skickats på analys 
och svar på det första vatten-
provet väntas i dag, fredag. 
Kokningsrekommendatio-
nen gäller tills kommunen 
går ut med ny information.

källardramat: 25-årige mannen häktad
SKELLEFTEÅ
■■ Han misstänks ha miss-

handlat en närstående 
kvinna – och sedan flytt 
knivbeväpnad och förskan-
sat sig i en källare i Skellef-
teå på måndagen. Flera po-
lispatruller och en förhand-
lare kallades till platsen.

Nu har mannen häk-
tats av Skellefteå tings-
rätt, det skedde på torsda-
gen. Åklagaren menade att 
25-åringen skulle häktas 
för grov misshandel samt 
en misshandel från den 22 
december. Mannen utreds 
även för andra brott.


