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det gångna verksamhetsåret: 
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Vice sekreterare: Johan Svensson 
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Medlemsansvariga:     Sigrid Johansson 

   Kjell GG Johansson 

 

Utbildningsansvarig:  Ole Sunnerfjell   

 

Klubbmästare:            Pirjo Veteli 
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Revisorer:                   Per-Anders Nygård      

   Gert Gustavsson 

                                    

Revisorsersättare: Luz Mancia 
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Medlemsantal 
 

Föreningen hade vid årets slut 53 medlemmar. 

 

Årsmöte 

 

Årsmötet hölls den 3 mars 2014 i Rådhuset.  

Som föreläsare var länspolismästare Anders Kjaersgaard inbjuden. Anders gav oss en intressant 

inblick i polisens nya organisation. Denna innebär att de regionala polismyndigheterna omvandlas 

till en nationell myndighet. Samtidigt bildas sju regioner. Blekinge län kommer att tillsammans med 

Skåne län, Kronobergs län och Kalmar län tillhöra region syd. Tre områden ska genomsyra 

förändringsarbetet. Dessa områden - lokal förankring, utvecklingsarbete för ett bättre resultat och 

helhetssyn på brottsligheten - går in i varandra.    

Anders framträdande var uppskattat och han tackades med blommor och en varm applåd. 

 

Ordföranden gav därefter en kort resumé över bildandet av Blekinge Nämndemannaförening.  

Hon framhöll vikten av att vi blir många medlemmar och att vi hjälps åt med att värva nya 

medlemmar. 



Ordföranden nämnde också att nämndemannautredningen har utmynnat i ett förslag till lagrådet, 

vilket inte innebär några större förändringar jämfört med dagens ordning. 

 
Styrelsemöten 

 

Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden under året. 

 

Verksamhet 
 

Blekinge Nämndemannaförening leddes under perioden 1 januari 2014 fram till årsmötet den 3 

mars av en interimsstyrelse bestående av Karlskrona nämndemannaförenings styrelse utökat med 

Birger Vernersson och Kjell GG Johansson. 

 

En arbetsgrupp bestående av de tre ordförandena  Birgitta Ståhl, Birger Vernersson, Kjell GG 

Johansson och medlemmen Per-Anders Nygård bildades. Gruppen fick i uppdrag att ta fram de 

formalia som krävs inför årsmötet 2014 för Blekinge Nämndemannaförening. 

 

Verksamhetsåret präglades i stort av att utveckla den nya länsgemensamma föreningen. 

 

Hemsidan 

Under året har styrelsen arbetat med att uppdatera föreningens hemsida. Hemsidan informerar 

medlemmar och andra intresserade om Blekinge nämndemannaförening, medlemskap, aktuell 

information och aktiviteter.   www.nmrf.se 

 

Medlemsinformation 

Ordföranden har kontinuerligt under året via medlemsbrev informerat om föreningens verksamhet. 

En föreningspärm innehållande styrelseprotokoll m.m. har också gjorts tillgänglig på nämndeman-

narummet.   

I nämndemannarummet finns en anslagstavla som  använts för spridande av information om 

föreningens verksamhet såsom möten och utbildningar. 

 

Medlemsmöte med utbildningsaktivitet 

Den 16 maj 2014 var medlemmarna inbjudna till ett lärande seminarium "Vård av psykopater" med 

föreläsaren Lennart Bertilsson. Denna aktivitet var förlagd till Tingshuset i Sölvesborg. 

Den 16 oktober 2014 avhölls utbildningsaktiviteten "Vad säger socialtjänstlagen?" med tf utveck-

lingschef Jesper Björnsson i Karlskronas kommunhus. 

Den 4 december 2014 inbjöd föreningen medlemmarna till Rådhuset i Karlskrona för adventskaffe 

och information av lagman Laila Kirppu, Blekinge Tingsrätt. Laila berättade om sin roll som lag-

man, hur hon ser på verksamhetens framtid, sin syn på nämndemännen och den framtida nämnde-

mannaorganisationen. 

 

Nattvandring  

Föreningen har deltagit vid den s.k. nattvandringen i Karlskrona centrum. Nattvandringen har 

tillskapats av kommunen tillsammans med polisen för att bidra till ökad trygghet i centrum under 

sommarhalvåret. Samtliga Karlskronas föreningar bjuds och som tack för dess insats får föreningen 

2 000 kr för varje nattvandring.  

Karlskrona Nämndemannaförening deltog den 19 september 2014 med medlemmarna Birgitta 

Ståhl, Luz Mancia och Sigrid Johansson som också var ansvarig.  

 
 
Ekonomi 
Föreningens ekonomi framgår av bilaga. 

http://www.nmrf.se/


Övrigt 
 
Nämndemannautredningen 

Den statliga utredningen påbörjades 2012 med uppdrag att genomföra en översyn av nämndeman-

nasystemet och överväga åtgärder för att skapa ett modernt nämndemannasystem. Detta skulle även 

i framtiden kunna bidra till att upprätthålla allmänhetens förtroende för domstolarna. 

Betänkandet lämnades i juni 2013 över till justitieminister Beatrice Ask för vidare handläggning 

och beslut. Betänkandet innehöll en hel del förslag till  förändringar som skickades ut på remiss för 

synpunkter från olika berörda organisationer. Sammanställningen var underlag till det förslag som 

justitieministern lämnade till lagrådet. Frågan om nämndemännens närvaro i överrätten berörs inte 

och den omdiskuterade "fria kvoten" överlämnas till Statskontoret för ytterligare utredning. Men 

justitieministern höjer kraven. Domstolarna åläggs att kontrollera laglydnad och konkursfrihet blir 

ett behörighetskrav. Obligatorisk utbildning skall ge nämndemännen bättre kunskaper om jävs- och 

sekretessfrågor.  

 

Stärkt förtroende för nämndemännen!! 

Det mesta har gått nämndemännens väg. Val av mandatperiod för nämndemän har genomförts med 

en inledande mandatperiod med begränsning till enbart år 2015. Detta för att komma ifrån att val till 

nämndemän inte sker samtidigt som val till kommun och landsting. Regeringen hoppas med detta 

förtydliga att nämndemannauppdraget inte är ett politiskt uppdrag. Statskontorets utredning av 

nämndemännens framtid tar avstånd från den "fria kvoten" och tror inte detta skulle påverka 

åldersfördelningen bland nämndemännen. Om regeringen vill inför en "fri kvot" bör det ske på 

försök i tre domstolar. Utredningen har istället andra förslag som sannolikt skulle föryngra 

nämndemannakåren nämligen: - Höjda arvoden, - Max två perioders tjänstgöring. 
 

 
Slutord 
 
Styrelsen vill tacka för ett gott samarbete och ett väl genomfört år!  

Nämndemän skall vara goda företrädare för medborgarna och medverka till att upprätthålla 

rättssäkerheten vid våra domstolar. Vi behövs som en del i det svenska demokratiska rättssystemet!  

Trots alla diskussioner om vår kompetens och vår medverkan som meddomare i den svenska rätts-

processen, har vi alla fortsatt som dugliga och kompetenta nämndemän och utfört ett bra arbete till-

sammans med våra juristdomare. Det känns också bra att lagmannen Laila Kirppu vid sitt möte med 

medlemmarna framhöll oss nämndemän som goda och dugliga meddomare och med stor respekt för 

nämndemän. 

Den länsgemensamma föreningen Blekinge Nämndemannaförening bildades för att samordna och 

stärka nämndemannauppdraget ytterligare. 

Vår förhoppning är att samtliga nämndemän vill vara medlemmar och se det som en del av sitt 

uppdrag. Det är viktigt  att vi är många som engagerar oss. Ju fler medlemmar vi är i föreningen 

desto större möjlighet har vi att påverka och få gehör för våra frågor och arbeta för att utveckla och 

stärka nämndemannarollen.  

 

Vi ser framåt med hopp om att tillsammans med aktiva, engagerade medlemmar fortsätta det 

dugliga arbetet och hoppas på flera utbildningar för att kunna upprätthålla den kompetens och 

utveckling som efterfrågas. 

 

Styrelsen vill också framföra ett tack till tingsrättens personal för ett gott samarbete och stöd i vårt 

arbete. 

 

Avslutningsvis tackar styrelsen för förtroendet att få leda föreningens arbete och ställer härmed våra 

platser till årsmötets förfogande. 



 

Karlskrona mars månad 2015 

 

 

 

Birgitta Ståhl    Birger Vernersson    Björn Liljekrantz     

 

 

 

Johan Svensson  Rune Kronqvist   Sigrid Johansson 

 

 

 

Kjell GG Johansson  Ole Sunnerfjell   Pirjo Veteli    

 

 


