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FramtiDen
”Vi har en jättebra juniorverksamhet
där juniorerna kan ha som mål att få
spela i elitserien i framtiden.”
Jan kaiding i en intervju med norran den 25 oktober i år.

Kulturhuset

I Korthet

Överklagar: ”alla
gynnas – även
befintliga hotell” Skolsköterskor
fick
årets psykiatripris
tora Wikström och Helen Granström var väldigt glada över
priset.
Foto: Jan sUndström

”Vad man ska komma ihåg är att vi i
många år försökt få
andra hotellaktörer
att satsa i Skellefteå, men misslyckats. Det här kommer i slutändan att
gynna alla.”

Skellefteå

Nu står det klart att
Skellefteå kommun
med hjälp av Skl, Sve
riges kommuner och
landsting, tänker över
klaga hotelldomen
som kom för ett par
veckor sedan.

Ofta anses det inte ligga
inom den så kallade kommunala kompetensen att
bygga hotell. Det var också
ett av förvaltningsrättens
argument till varför fullmäktigebeslutet upphävdes – det ansågs bryta mot
kommunallagen.
Det finns emellertid
exempel på domar där det
ansetts okej med liknande
satsningar. Men då måste
det enligt lagen föreligga
”synnerliga skäl.” Exempelvis att det helt saknas hotell
på orten. ”Det gör det inte”,
slår förvaltningsrätten fast.
Lorents Burman (S),
uppbackad av SKL, Sveriges kommuner och landsting, tycker att förvaltningsrätten gjort det enkelt
för sig.
– De hotell som finns i
dagsläget klarar inte det
ökade besökstryck som
väntas med kulturhuset.

Lorents Burman (S), kommunalråd.

lorents Burman (s), kommunalråd.

Foto: Ulrika andersson

Vi har redan gjort en sådan
utredning och den visar på
behovet. Det ska vi förtydliga.
■■Vad säger att inte
hotellbranschen själv
kan möta ett växande
behov?

– Vi ser att det inte kommer att räcka, även om de
i viss utsträckning satsar.
Och det har visat sig svårt
att få den privata branschen att bygga i tillräcklig
omfattning, här har vi försökt uppmuntra länge.
■■Blir det inte en kon
kurrenssituation, om

kommunen investerar i
hotellet?

– Nej, eftersom kommunen varken ska driva eller
äga hotellet. Det rör sig om
en privat ägare och upphandlad hotelloperatör.
■■Men kommunen möj
liggör hotellbygget,
genom att investera och
sedan sälja?

– Vad man ska komma
ihåg är att vi i många år försökt få andra hotellaktörer
att satsa, men misslyckats.
Det här kommer i slutändan att gynna alla genom
att leda till en ökad besöksnäring, även de andra
hotellen kommer att gynnas.

Att i detta läge tala om
”domstolstrots” känns inte
seriöst, fortsätter Lorents
Burman.
– Domen har inte vunnit laga kraft, då kan det
inte vara domstolstrots
att påpeka att domen inte
stoppar bygget.
Det var Olle Lundin,
jurist och professor i förvaltningsrätt och expert
på kommunallagen, som
reagerade på kommunalrådets tidigare citat: ”Det
finns inga sanktionsavgifter
kopplade till förvaltningsrättens dom. Domen kommer inte att stoppa investeringen. Allt fortsätter som
planerat.”
Detta tyckte juristen lät
ungefär som ”det skiter väl
vi i, vi gör som vi vill och
inte som domstolen säger.”
Lorents Burman (S) förtydligar:
– Vad jag menade var
att detta var en dom som
inte vunnit laga kraft. Om
fullmäktiges beslut även i
övre instans anses upphävt
behöver vi ta ett nytt fullmäktigebeslut där förutsättningarna är tydligare,
exempelvis de som handlar
om hotellbehovet.

Skellefteå

På onsdagen delades
årets psykiatripris ut
på Castor i Skellefteå i
samband med Psyke
veckan som pågår just
nu.
Årets pristagarna heter
Helen Granström, Anderstorpsgymnasiet och Tora
Wikström, Lövångersskolan, och är båda skolsköterskor samt även aktiva
inom Skellefteås suicidpreventiva nätverk. De får priset som representanter för
det preventiva arbetet som
utförs inom elevhälsans
medicinska insats, EMI.
”Deras arbete i dessa frågor kännetecknas av engagemang, tillgänglighet och
lyhördhet. Då detta sätt blir
de en viktig och inspirerande resurs både för elever
och övrig personal inom
skolan”, står det i motiveringen.
Där poängteras också att
den ökade psykiska ohälsan har uppmärksammats
på senare tid:
”Skolans elevvård utgör

ofta den första kontakten
för de barn och ungdomar
som inte mår bra psykiskt.”
Psykiatripriset delas
årligen ut av psykiatriska
kliniken till en person eller
grupp som gjort särskilda
insatser för människor i
utsatta lägen.

”Roligt och hedervärt”
Norran fick en pratstund
med pristagarna.
■■ Stort grattis, hur
känns det?

– Det känns både roligt
och hedervärt och jag är
väldigt överraskad, säger
Helen Granström.
Tora Wikström är även
hon lika överraskad.
– Det känns jätteroligt,
oväntat, jag är glad att jag
får lyfta fram elevhälsan.
Att vi kan vara med och förhindra psykisk ohälsa.
– Vi ska förvalta priset
på ett bra sätt. Priset är till
för fler än oss. Det handlar
om teamwork, säger Helen
Granström.
ulrika noHlgren
nandini Burman

Jenny Petersson

en till sjukhus
”Ska bränna ner polishuset i Skellefteå” efter fallolycka

NORSJÖ

Inlandsbon friades
nyligen från brand
attentatet mot polis
huset i Norsjö. Nu åta
las han för ett stort
antal brott. ”Jag ska
bränna ner polishuset
i Skellefteå”, sa han till
polispatrullen när han
greps i Norsjö.

Norran har tidigare berättat om de dramatiska dygnen för mannen. Inom
loppet av fyra-fem dagar
greps han för nio olika brott
samt deltog i hovrätten om

mordbranden i Norsjö, där
det framgick att han skulle
frias eftersom åklagarens
bevisning inte räckte.

åtalet

Nu har åklagare Jonas
Fjellström väckt åtal mot
inlandsbon. Det handlar
om två lite äldre händelser, stöld och olaga intrång i
Arvidsjaur samt innehav av
109 gram amfetamin.
Övriga misstänkta brott
inträffade inom några timmar den 20 oktober i Norsjö.
– Det handlar om miss-

handel dels vid busstationen i samhället, dels utanför en lägenhet. En målsägande utsattes för strypgrepp, de två andra för
strypgrepp, knytnävsslag
samt slag med en sopkvast,
säger Jonas Fjellström.
Åtalet omfattar också
hot mot tjänsteman mot
två poliser som grep
24-åringen samt ett olaga
hot mot en polisaspirant.

”Skriker”

Ur polisrapporten:
”Under hela transporten från Norsjö till Skel-

lefteå pendlar han kraftigt
i humöret. Han skriker att
vi är horungar, att han ska
söka upp oss och att han ska
döda oss. Han säger vidare
att efter det här ska han
bränna ner polisstationen i
Skellefteå.”
■■Hur ser du detta?

– Det är ett uppenbart att
han syftar på, och förstärker, den händelse som han
tidigare var misstänkt för,
men där han nyligen frikändes av hovrätten, svarar
Jonas Fjellström.
Hans Berggren

BygdSIlJuM

en person fick i går fö
ras till sjukhus efter
en arbetsplatsolycka
på Martinsons i Bygd
siljum.
Olyckan inträffade vid
lunchtid på onsdagen, då
en man ramlade från ett
lastbilsflak.
– Han har fallit mellan
en och en halv till två meter
och ådragit sig skador i
huvudet och i bröstkorgen.
Han mår bra, men har varit
avsvimmad, säger Olle Eliasson, sjukvårdsledare.

Mannen, som är i medelåldern, fördes med ambulans till Skellefteå lasarett.
– Det är ingenting som
sticker ut, utan han är lindrigt skadad, säger Olle Eliasson.
Det är oklart exakt hur
olyckan gick till, men en
polispatrull har varit på
plats och hållit förhör samt
dokumenterat olycksplatsen.
En anmälan om arbetsplatsolycka har upprättats.
CHristoffer ÅHlund

christoffer.ahlund@norran.se
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Tre faKTa om SKellefTeÅ SquaShKlubb
Skellefteå Squashklubb
bildades 1974 och hade
sin kulmen i mitten på
80-talet då klubben hade ungefär 650 medlemmar.

1

Klubben har arrangerat
SM, Junior-SM och större internationella
squashtävlingar.

2

I dagsläget tillhör Skellefteå Squashklubb en
av de större klubbarna
på juniorsidan.

3

1800

nyheter · 5

TaleT

■■I England i mitten på 1800-talet såg man
squashens födelse som sport. Det moderna
spelet kom dock först under 20- och 30-talet
och det började då spridas över världen. Det
svenska Squashförbundet bildades 1965.
fakta: Skellefteå Squashklubb och squash.se

Årets ungdomsledarstipendiat Jan Kaiding.
Arkivbild

Han är årets ungdomsledarstipendiat
· Årets ungdomsledar
stipendiat är Jan Kaiding, Skellefteå
Squashklubb: ”Jag blir uppriktigt sagt
både glad och rörd och jag tycker det är
jätteroligt”, säger han.

”Jans roll som ordförande, tränare,
tävlingsledare och
administratör i föreningens utveckling
och squashsporten
är ovärderlig.”

SKELLEFTEÅ

Han har varit engagerad i
föreningen sedan mitten av
1980-talet och under den
tiden har det gått både upp
och ner för klubben, men i
dagsläget är allt gott.
– Nu är vi Sveriges
största ungdomsförening
på squash och vi har runt
60 ungdomar som tränar
med klubben i dag, säger
han.
Själv har han genom
åren bland annat varit
klubbordförande, tränare,
tävlingsledare och administratör. I motiveringen
står bland annat att föreningen vuxit tack vare

Jan Kaidings engagemang.
– Så är det nog och jag gör
det här för att jag tycker att
det är så fantastiskt roligt.
Squash är en stor del av
mitt liv.

Ur motiveringen.

Framåt och uppåt

Hans önskan är att squash
ska bli en stor sport och tror
att utmärkelsen som årets
ungdomsledarstipendiat
kan ge sporten en skjuts
framåt och uppåt.
Skellefteå Squashklubb
har 270 medlemmar i dag
och stort fokus ligger på
ungdomssidan. Och enligt
Jan Kaiding är det viktigt

Jan Kaiding har varit engagerad i föreningen sedan mitten
på 80-talet. Den här bilden togs av Norran 1987. Arkivbild
med återväxt. Han menar
också att squash ger mersmak.
– Det är lättillgängligt och sporten är ganska intensiv. På kort tid så
får man ut väldigt mycket,

bränner mycket kalorier
och sedan är det roligt att
spela. Har man aldrig provat så vet man ju inte hur
det är, men jag har aldrig
hört någon säga att det har
varit tråkigt, säger han.

Stipendiet är på 15 000
kronor och nedan följer
motiveringen i sin helhet:
”Jan har under en lång
tid varit den mest tongivande ledaren i Skellefteå
Squashklubb. Verksamheten har sedan nystarten
2008 vuxit för varje år tack
vare Jans engagemang.
Antalet deltagande ungdomar har ökat samtidigt som
föreningens övriga funktio-

närer stärkts. Jans roll som
ordförande, tränare, tävlingsledare och administratör i föreningens utveckling och squashsporten är
ovärderlig”.
Karin israelsson

karin.israelsson@norran.se

!
FAKTA
Stipendiet

■■Det är fritidsnämnden,
Skellefteå kommun, som utser pristagarna.
■■Från 1968 har 36 män och
13 kvinnor tilldelats stipendiet.

