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Verksamhetsberättelse 2016 

Årsmötet 2016 

Årsmötet 2016 avhölls den 22 februari med deltagande av 24 medlemmar. Domstolen representerad 

av Lars Holmgård och Kenneth Johansson gav sin syn på den nya mandatperioden. Styrelsen 

omvaldes i sin helhet: Ordförande Lars Österdahl, Vice ordförande Kristina Holm Alteblad, 

Sekreterare Charlotte Björklund, Kassaförvaltare Anita Svensson Nilsson samt Pia Borg, Margareta 

Sangborn och John R Pettersson. 

Vårens program 

I mars genomfördes en kompetensutveckling som handlade om narkotikaklassade preparat mm 

under ledning av Fredrik Olausson från polisen. 

I april gav Ingo oss en ny duvning i säkerheten i Domstolen. Vi lärde oss var larm finns och vad 

som händer i olika larmsituationer. 

Senare i april besökte vi häktet, där vi som vanligt fick en fullödig och mycket uppskattad  

redogörelse av chefen, Albert Langenbach. 

I maj lärde vi oss mera om doping av Lars Andersson – också det en uppskattad 

kompetensutveckling.    

I vårens utbildningar deltog mellan 15 och 20 deltagare per tillfälle. 

Höstens program 

I september fick vi redogörelser för Karlstads kommuns arbete i Nexus och Kompassen – begrepp 

i samband med missbruk och behandlingsprogram, som vi då och då träffar på i rättssalarna. Nu vet 

vi vad det handlar om, vi som deltog. 

I oktober skulle vi besökt Barnahus Värmland för att få mer kunskap om hur myndigheterna tar 

hand om barn utsatta för övergrepp och hur de videoupptagningar vi får ta del av i rättegångarna 

kommer till. Men vi tvingades ställa in efter för få anmälningar! 

I november besökte vi Tingretten i Oslo. Ett mycket väl upplagt studiebesök, som finns beskrivet i 

2016 års sista nummer av vår tidning ”Nämndemannen”. Vi var 23 deltagare efter 5 återbud. 

Året avslutades som traditionen bjuder med julsamvaro med en subventionerad jultallrik från 

Claessons. 18 engagerade medlemmar deltog. 

Under 2016 har 88 av våra 122 nämndemän i Tingsrätten solidariskt ställt upp som 

medlemmar. En enda från Förvaltningsrätten! 

NRF – Nämndemännens Riksorganisation har sponsrat en del aktiviteter och studieresan till 

Oslo med medel från Domstolsverket. Stort TACK för det. 


