
 

 

Jämtlands Läns Nämndemannaförening 

 

Onsdagen den 28 september hade nämndemannaföreningen i Jämtlands Län inbjudit 

representanter från Polis, Åklagare, Advokat, Tingsrätt samt Frivården till ett kvällsmöte där 

nämndemännen  skulle få en inblick i hur de olika myndigheterna arbetar. Vi la upp kvällen så 

att gästerna började med en kort presentation av sig själva samt vad myndigheten arbetar med. 

Därefter var det nämndemännens tur att ställa frågor till de olika representanterna. Det fanns 

även tid inlagd för en fikapaus. 

Från Åklagarsidan närvarade Katarina Eriksson, Polisen representerades av  Håkan Modin   

och från Advokaterna deltog Staffan Werner. Göran Ingebrand representerade  Tingsrätten 

och slutligen från Frivården deltog frivårdsinspektör Karin Stjernefeldt.     

Katarina Eriksson började med att berätta att myndigheten anställt en ny åklagare och att man 

håller på med en försöksverksamhet som skall resultera i att Åklagarmyndigheten i Östersund 

skall ta hand om halva Sveriges bötesmål. Man är i stort behov av mer personal. Om några år 

skall man vara 10 åklagare totalt. Hon berättade även att år 2011 är ”ungdomsmålens år” och 

2012 blir det år” Brott inte skall löna sig”. 

Karin Stjernefeldt från Frivården  konstatera att det är betydligt fler påföljder nu än för 20 år 

sedan och att det är större inriktning på påverkansprogram idag. I dag har myndigheten 10-12 

frivårdsinspektörer och 2 kansliassistenter. Medelåldern är hög inom myndigheten  men det 

börjar komma en del yngre. År 2010 var det 301 utredningar och 2011 drygt 340 fram till 

september. Hon berättade att man även var ute och rekryterade övervakare. 

Advokat Staffan Werner  poängterade att advokaterna inte vet mer än alla andra vad som 

egentligen hänt innan ett mål kommer till tingsrätten. Han berättade om ett fall där den 

tilltalade försagt sig. Advokater i ett ungdomsmål kommer in i ett tidigt skede. Det är också 

vanligt att föräldrarna skyddar barnen fast de vet att barnen gjort fel. Han ansåg att sexualbrott 

är svårast att arbeta med. 

Håkan Modin, Polisen, berättade att det 2004 infördes resultatmål. Han ansåg också att det är 

sorgligt att kvinnojourens verksamhet är nedläggningshotad. Framkom också att 

narkotikabrott är en marknad som aldrig sinar men att man aldrig får ge upp. I dagsläget finns 

det 230 poliser i Jämtland och det har aldrig varit så många. 220 jobbar i den operativa 

gruppen. Framkom också att det just nu utbildas 3 000 nya poliser. Han berättade att 10 

poliser enbart jobbar med ungdomsbrott som är ett stort bekymmer där mycket sprit och andra 

droger förekommer dock inte så mycket av klassade nätdroger. Han tror också att våldsbrott i 

offentlig miljö kommer att hamna på över 600 fall 2011. Det kan vara upp till 12 

misshandelsärenden en vanlig helg. Framkom också att Jämtland rankas som 1:a i landet när 

det gäller tillgreppsbrott. 



 

Göran Ingebrand pratade om tiden det tar från det att ett mål kommer in till det slutförs. 

Omloppstiden normalt 5 månader. I Jämtland är den 4,5 månader men i dagsläget  är tiden 4,7 

månader att jämföra med 2007 då omloppstiden i snitt var 10 månader. Myndigheten har haft 

en stor målökning av våldsbrott (20%). Totalt under 2011 har det varit 943 brottsmål. 

Familjemålen har ökat, tvistemålen minskat. Konstaterade han att det är för trångt i tingshuset  

och att det ibland saknas tingssalar . Det har blivit fler domare, domstolssekreterare och 

notarier men man har samma antal salar. Han berättade att mark & miljörätten har tagit över 

efter länsrätten  och att man planerar för att bygga ut bakom receptionen och där placera en 

tingssal. Göran Ingebrand informerade också om häktesutrymmena. Besöksbricka kommer att 

införas och endast anställda  inom kontorslokalerna skall befinna sig i dessa lokaler. 

Ingebrand välkomnar permanent säkerhetskontroll. 

Vi gjorde ett avbrott för fika, Kaffe och smörgås och efter det blev det en stunds utfrågning av 

representanterna från de olika myndigheterna.  

Man kan med fog säga att kvällen var givande och frågorna efteråt var många. Speciellt 

polisen och den ”hotade” polishelikoptern var uppe för diskussion vid flera tillfällen under 

kvällen.   
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