Vågskålen
Styrelsen efterlyser förslag till aktiviteter från er
medlemmar!
Har du något som du tycker verkar spännande att få
veta mer om?
Kontakta studieansvarig Britt Synnerholm eller någon
av oss andra så kanske Britt kan ordna ett spännande
studiebesök.
Vi har många enheter inom Förvaltningsrätten och
styrelsen har kanske inte alltid någon representant
från just din enhet. Vi saknar för närvarande bland
annat representtion från skatteavdelningen.

utgiven av nämndemannaföreningen vid Förvaltningsrätten i Stockholm

En augustikväll 2012
i Stockholms skärgård
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Ordförande har ordet!
Nu närmar hösten oss, och vi hoppas att ni alla har tagit vara på de dagar som vi
har kunnat njuta av. Vi sänder med ett program för hösten som i dagsläget består
av två aktiviteter. Den tredje är redan passerad.
Från Jönköpingsresan hinner vi inte med något refererat i detta nummer utan
det får bli i nästa nummer av Vågskål eller på vår nya Hemsida.
Vi har också hunnit med att delta i ett regionsmöte med tingsrätternas-, hovrättens och kammarrättens ombud. Från vår sida har Saga Åshage och jag deltagit.
Mer info kommer senare.
Idag är vi en stor förening, men vi skulle önska att vi var ännu fler. Detta för
att vi vid tillfällen då diskussionen kring nämndemännens vara eller icke vara,
blir ännu mer aktuell, kunna påverka besluten eller kanske till och med kunna
debattera i frågan är bra.
Vi har från i våras arbetat med att ta fram vår hemsida, som nu är klar. Den
är gjord av Erik Levlin som också kommer att hålla den ajour.
Gå gärna in på nffrs.se (http://www.nffrs.se/index.htm) och kolla och kom sedan gärna med i diskussionen om idéer eller inlägg som ni tycker ska vara med.
Hör gärna av er med förslag, frågor eller annat. På sista sidan i denna skrift finner
ni namnen på styrelsen och deras telefonnummer.
Tack för den här gången och hoppas vi ses vid något av våra möten.
							
Ulla Nilsdotter
							
Ordförande

Som tur är kommer många av de som jobbar på verket från andra kulturer och
med andra språk så en bred språkkunskap att falla tillbaka på finns inom verket.
Det är ju inte alltid så lätt att hitta tolkar med just rätt språk.
--------------Den 4 maj var förvaltningsrättens nämndemannaförening inbjuden att tillsammans med Svea hovrätt följa med på deras bussutflykt som gick till Kumla
fångvårdsanstalt.
Bussresan utgick från Stockholm Cityterminal och gick via Örebro där vi
träffade chefsrådmannen för vår särskilda domstol för livstidsfångar. Han höll en
mycket intressant föreläsning om dessa fångar och deras ärenden i samband med
begäran om nåd eller tidsbestämda straff, med många livsöden, men även med
en del roliga episoder.
Efter en god lunch på en centralt belägen restaurang fortsatte vi mot Kumla.
På Kumlaanstalten blev vi mottagna av deras till förordnade anstaltschef, som
tillsammans med personalen från bevakningavdelningen och skolan.
De redogjorde för hur dagarna förflöt för de intagna. De flesta fann sig i sin
situationen. De gick i sin skola eller till det arbete som blivit dem tilldelade varje
dag, måndag till fredag. Här placeras oftast våra farligaste fångar med långa
fängelsestraff framför sig.
Statistiken är en sorglig läsning. Den visar en procentuell hög övervikt av icke
svenskfödda personer.
Anstalten är under senare år ombyggd och utökad och anses i dag vara en av
Sveriges säkraste anstalter.

Referat från vårens 2012 aktiviteter

Den 23 april gjorde vi ett uppföljningsmöte hos Migrationsverket i Solna, en
fortsättning på de studiebesök vi gjort hos Gränspolisen och Migrationsverkets
jourverksamhet på Arlanda.
Ett 40-tal deltagare, både nämndemän och tjänstemän. Vi fick en bra och
intressant inblick i vad som sker när människor söker asyl i Sverige. Om hur man
försöker fastställa deras rätta identitet genom fotografering och fingeravtryck, för
att se om de tidigare har sökt asyl i annat EU-land. Bland annat diskuterade vi de
”ensamkomna flyktingbarn” som blivit allt vanligare under de senare åren och om
problemet med att bland annat fastställa deras verkliga ålder, då de oftast saknas
giltiga id-handlingar.
Mycket måste personalen kunna hantera. Vi fick höra att det tidigare i veckan
kommit ett syskonpar från Afganistan två och fyra år gamla. Dessa var bland
de yngsta barn som kommit till Sverige. De hade överlämnats av ”någon” till en
afgansk man på Stockholm Centralstation!
Man kan lätt förstå personalens frustration när de på kort tid måste hitta lämpligt fosterhem åt de små.

Vad händer i nämndemannaföreningen
under hösten?
2012-10-11
14.00-15.00

		
		
		
2012-11-20
18.00-20.00

		
		
		
		

Vi besöker Stockholms Tingsrätt efter renoveringen och ser på
de nya lokalerna och blir informerade av Markus Issten.
Vi träffas utanför huvudentrén. Anmälan senast den 9/10 till:
Britt Synnerholm tel: 070-730 14 86
e-post: brittsynnerholm@hotmail.com
Avd.föreståndare Inga-Lill Hedqvist från LVM-hemmet
Rebecka som är en inst. för kvinnor med missbruksproblem.
Föreningen bjuder på kaffe och smörgåsar från kl 17.30
Anmälan senast den 16/11 till:
Britt Synnerholm tel: 070-730 14 86
e-post: brittsynnerholm@hotmail.com

