
·I 

. I I 
. I Öre bro Läns N ämndemannafören~ng __ __ .. --~~~,-~ ... 

~ 
/ I ' 

Till kommunstyrelsen i 
Ljusnarsberg kommun 
714 80 Ljusnarsberg 

2017-05-02 

I 
1 "'r· • I ' i"l \ {) , · - t' f _I •·· ' .jk, kd,11),;1q._, 1\0l tlllll!ll 

! !\ni<. . I , 1 • 1 ·, 
I 

13J?tJ.]i~il:20 !JJ!i'= 

Ansökan om bidrag med 1 800 kr 

Örebro läns nämndemannaförening ansöker härmed om bidrag för år 2017. I Ljusnarsbergs 
kommun finns 2 nämndemän i tingsrätt som utses av kommunfullmäktige. Vi söker bidrag för 
de nämndemän som fullmäktige i Ljusnarsbergs kommun utser. 

Vi arbetar med att bredda vår kompetens inom allt som kan kopplas till de beslut vi fattar i 
domstolarna. Det kan röra sig om från förundersökningar till dom, barn som far illa, problem i 
familjer, placering av barn, bakgrunder till eko brott, psykiatri, kvinnofridskränkningar, 
narkotika och drog-problematik som kopplas till brottslighet mm 
Vi arbetar för att upprätthålla allmänhetens förtroende för rättsväsendet och för att det ska 
fattas så kloka och väl underbyggda beslut som möjligt i våra domstolar. 
Nämndemannasystemet är grundläggande i den svenska rättsstaten och är alltjämt lokalt 
förankrat genom nämndemännen. 
Föreningen är mycket aktiv och pengarna kommer att användas till studiebesök och 
kompetensutveckling av nya och gamla nämndemän. 
Förra året bidrog de flesta kommunerna i Örebro län och regionen till vår verksamhet. Det är 
vi mycket tacksamma för och känner oss förvissade om att detta lett till att ännu bättre beslut 
har fattats i våra domstolar. 
Domstolsverket lämnar inte bidrag till vår verksamhet utöver det som rör själva domstolarna. 

Tack på förhand! 

Bankgiro 620-1727 

Med vänliga hälsningar 

Carola Johansson 
ordförande 

Örebro Läns 
Nämndemannaförening 

Bilaga: Verksamhetsberättelse 2016 

Eva Törnblom-Pettersson 
kassör 

Carola Johansson 
Drottninggatan 51 

073-057 69 03 
702 22 Örebro 



1-'l.i Örebro Läns Nämndemannaförening 

Verksamhetsberättelse 2016 

Styrelse och andra funktionärer 
Hjördls Sellen ordförande 
Göran Gustavsson 
Eva Törnblom-Pettersson 
Karin Einarsdotter-Carlen 
Birgitta Dareus 
Göran Wall 
Lisbeth Billgren 
Elisabeth Sundström 
Eghbal Kamran 
Inger Högström-Westerling 

Björn Ingemarsson 
Berry Keller 
Franz Maretta 
Reglne Persson 

Telja Pellgard 
Gun Kornblad 
Eva-Lena Arneback 
Manfred Barenfeld 

Styrelsen 

vice ordförande 
kassör 
sekreterare, webbansvarig 
vice sekreterare 
reseansvarig 
studieorganisatör 
medlemsvärvaransvarig 
reseansvarig 
medlemsvärvaransvarlg 

revisor 
revisor 
vice revisor 
vice revisor 

valberedning, ordf. 
valberedning, ordf. från december 2016 
valberedning 
valberedning 

Under året har vi haft 11 protokollförda styrelsemöten. 

Aktiviteter 
3 februari föreläsning med BUFFF. Förenigen arbetar med barn vars 
föräldrar är eller varit frihetsberövade. Annlca Zetterholm är projektledare 
och berättade om hur de arbetar och vilken uppskattning deras insats är 
för dessa barn. Det var 16 medlemmar med denna kväll. 
17 mars hade vi årsmöte på Grand Hotell I Örebro. Vår gäst denna kväll 
var Rose-Marie Frebran, tidigare landshövding i Örebro Län. Hon 
berättade om sitt nuvarande uppdrag som ordförande i Stadsmlsslonen I 
Örebro. 42 medlemmar närvarade på årsmötet. 
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6 april föreläsning om ADHD, ADD och andra neuropsykiatriska diagnoser. 
Karin Sjöstrand enhetschef på BUP förklarade och redde ut dessa 
diagnoser för oss. 12 st. deltog denna kväll. 
21 april Studiebesök på Hlnseberg. 
8 september studiebesök på Krimlnalvårdsanstalten I Karlskoga. Detta 
stud iebesök ställdes in pga. att Ann-Marie son:, skulle ta emot oss I 
Karlskoga blev sjuk. 
12 oktober. "Skuggans lag" Simon Häggström från Stockholmspolisens 
prostltutlonsgrupp. Simon jobbar med narkomaner och prostituerade på 
Sergels torg och Malmskillnadsgatan. Han beskriver sitt jobb som "Att 
komma ut I verkligheten blev en käftsmäll". Simon har skrivet boken 
Skuggans lag om sitt arbete. 22 st. medlemmar kom och lyssnade på 
Simon Häggström. 
14 november studieresa till Karsuddens Rättspsykiatriska anstalt. Vi fick 
information om bl.a. "allvarlig psykisk störning, särskild utskrlvnlngsprövnlng, 
frivårdsdom och rättspsykiatrisk vård mm samt värd och behandling vid 
Karsudden". Buss anordnades till Karsudden och det var 26 st. som följde 
med. 
30 november adventsfika på Margareta festvånlng I Örebro. 40 
medlemmar var med på adventflkat och två notarier från Örebro Tingsrätt 
var med oss denna kväll och berättade om varför de valde att utbilda sig 
Inom rättsväsendet. De berättade också om hur arbetet framskrider I 
rätten och vi fick ställa frågor till dem. Kvällen var mycket uppskattad. 

Medlemmar 
Föreningen hade vid årets slut 122 st. medlemmar, 3 st. av dessa var 
intressemedlemmar och 7 st. stödmedlemmar, de som tidigare varit 
nämndemän. 

övrigt 
En anmälan av Bo Sjöberg om Trolöshet mot huvudman har gjorts då vi 
funnit att räkenskaperna Inte var i sin ordning. Beslutet av Särskilda 
äklagarkammaren 2016-09-28 blev att förundersökningen lades ner. 
2016-10-17 begärdes överprövning av ärendet med rubriceringar Olovligt 
förfogande och Tlllgreppsbrott. 

Något svar på denna begäran har ännu Inte kommit. 
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Slutord 
Vi tackar för förtroendet att få leda föreningens verksamhet. 

Styrelsen har fått många tacksamma kommentarer från medlemmar, 
vilket naturligtvis har inspirerat oss och gett oss glädje I vårt arbete. 

Vi hoppas på ett nytt givande och intressant å,r och önskar den nya 
styrelsen Lycka till! 

Styrelsen för Örebro Läns Nämndemannaförening 

LJ ( I I • / '11lwc1»o~ 
Hjö~ ls Sell<!n 
ordförande 

h1n·> f:Kf~tr~ 
Karin Elnarsdotter-Carlen 
sekreterare, 
webbansvarig 

Eva Törnblom-Pettersson 
kassör 

i twa~eJ[1 2>tluCf6htiu 
Elisabeth Sundström 
medlemsvärvaransvarig 

tf;r(#i!f:es1R+&:r 
medlemsvärvaransvarlg V 

A4~ 
.!)'Gustavsson 

vice ordförande 

~tf. t.-l:l.::... 2ä/~4' 
Birgitta Dareus 
vice sekreterare 

(il/tå /d/2 -~li0 ;r&tt/ 
Lisbeth Billgren I 
studieorganisatör 

~W~I~ 
reseansva rlg 

i~~~~\IM 
reseansvarlg 
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