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likhet med vad som k

fallet pa många andra orter finns också vid Halmstad Tingsrätt,

en nämndemannaförening.
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kommun

finns idag

Förutom i tingsrätten
och kammarrätten.
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Denna utveckling

Denna har till uppgift au genom infonnation

att fylla sina uppgifter

och utbildning

underlätta

för

i rättsväsendet.

6 st nämndernän i tingsrätten

vilka utses av kommunfullmäktige.

finns idag också nämndemannamedverkan

i bl. a. hovrätten,

förvaltningsrätten

Dessa nämndemän utses av Region Halland.

av lekmannamedverkan

en unryck for stadsmakternas

i domstolarna

som skett under de senaste åren bör ses som

stråvan att Cdra in och förankra domstolarnas

arbete i erfarenheter

från

olika samhällsområden.

Det ståller stora krav på nämndemännen.
meningsfulla
ha möjlighet
kommunala

- och intentionen

bakom denna medverkan

att skaffa sig information
församlingarna

Nämndemannatöreningen

Om nämndemedverkan

i domstolarna

uppfyllas

skall bara

- så måste också nåmndemännen

och kunskap. Vad gäller andra uppdrag som ges av de

är möjlighaer

an delta 1ex studiecirklar

och kurser ofiast självklara.

i HaLmstad strävar därför att genom informationsprogram.

srudrebesök etc. underlätta nämndemännens

arbete. Nämnas kan att föreningen

studieresa till Nya häktet och stiftelsen Skyddsvämet

i Göteborgsamt

foreläsning

studiecirklar

och

anordnade en
om narkotikaspanine

vid polisen samt studiebesök hos polisen.

kerr

Föreningen ineår också i Nämndemånnens
delta i centrala aktiviteter.
Nämndemannaforeningen

Itter

Riksförbund

och har därför också möjliehet

au

får mot denna bakgrund anhålla om ett bidrae på

6 x 1000:- kronor till föremngens verksamhet

för år 2016.

Domstolsserket himnar inte bidrag till kir verksamhet utöver det som rör sjålva domstolarna.
Kan i sammanhanget oftmna att Jönköpings Nåmndemannaförening
erhåller bidrag från
berörda kommuner och landsting med nårmare 40.000:- / år
Med vänlig hälsning
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