NYHETSBREV 1/2008 – februari
Till
• Nämndemannaföreningar – ordförande, kassör och sekreterare – anslutna till Nämndemännens
Riksförbund (NRF)
• Förbundsstyrelsen
• Förbundets revisorer
• Valberedningens ordförande och
• Tidningen Nämndemannens redaktör.

STYRELSETRÄFFEN MED NÄMNDEMANNAFÖRENINGAR I NORRKÖPING
Som det framgick av vårt senaste nyhetsbrev har förbundsstyrelsen sammanträtt i Norrköping den 2
februari. Anledningen var att vi ville tillmötesgå kongressens önskemål att förbundsstyrelsen i möjligaste mål skulle sammanträda även ute i våra regioner. Förbundsstyrelsen träffade nämndemannaföreningar från Norrköping, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm. Vi började dagen med att gå på en
gemensam lunch och därefter fortsatte vi vår gemensamma träff i drygt två timmar. Vi i förbundsstyrelsen fick tillfälle att informera om aktuella frågor som vi just nu har att jobba med bland annat utredningen om ”Nämndemannakårens sammansättning”. Förbundsstyrelsen fick också motta värdefull
information från föreningarna. Många tyckte att förbundsstyrelsen måste bli bättre på att informera
om de frågor som vi jobbar med.
Vi i förbundsstyrelsen kände oss mycket nöjda med träffen och de många synpunkter som kom fram
vid vår diskussion. Våra gästande föreningar var också nöjda med att de fått tillfälle att informera om
sin verksamhet. Som följ av det fina mottagandet vi fick av Norrköpings NF, som arrangerade träffen
med de övriga föreningarna, känner vi nu ett behov av att fortsätta med dessa träffar ute i regionerna. I
samband med förbundsstyrelsens sammanträde i maj planerar vi att besöka Göteborgstrakten och
samtidigt träffa föreningar närområdet.

UPPROP MOT HALVDAGSARVODET
Förbundsstyrelsen beslutade vid senaste sammanträdet att genomföra en kampanj – UPPROP – där
NRF protesterar mot det s.k. halvdagsarvodet på 250 kr. Uppropet vädjar till alla nämndemän att skriva på protestlistan som föreningarna sedan skall skicka till Nämndemännens Riksförbund, Box 8140,
104 20 Stockholm senast den 15 april. Uppropet påminner beslutsfattarna om vidden av hela arvodesfrågan som NRF påtalat vid otaliga tillfällen. Vi hoppas att ni tar med uppropet till era årsmöten och
andra föreningsaktiviteter samt att uppropet finns tillgänglig i era nämndemannarum. Det är viktigt
att alla nämndemän skriver på uppropet. Ju fler underskrifter vi får desto tyngre väger våra argument.
Resultaten kommer att presenteras för Justitiedepartementet och Riksdagen som fattar besluten om
arvoden till nämndemän (UPPROP bifogas, kopiera gärna). Resultaten kommer också att redovisas för
Domstolsverket.
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INFORMATIONSBEHOV
NRF har i samarbete med Domstolsverket och Mohlin Marknadsinformation AB genomfört en stor
marknadsundersökning. Syftet är att få en bild av vad nämndemän i svenska domstolar anser om de
informationskanaler som finns idag. Även hur man vill ha information i framtiden och vad man vill få
information om. I början av mars kommer några av styrelseledamöterna att träffa Domstolsverket för
att diskutera resultatet av undersökningen och hur vi kan gå vidare med den. Vi återkommer till undersökningen för att rapportera om resultatet av uppvaktningen.

NÄMNDEMANNAKÅRENS SAMMANSÄTTNING - KARTLÄGGNING AV KÅREN SAMT
UTVÄRDERING AV REKRYTERINGSARBETET VALET 2006
Åter har vi fått en studie om nämndemannakårens sammansättning. Syftet med studien har varit att
utvärdera hur de nominerande partierna i fullmäktige och de väljande organen (fullmäktige i kommuner och landsting) arbetade i samband med det senaste ordinarie valet av nämndemän. Målsättningen
var att uppnå en breddad rekryteringen av nämndemän. Hela undersökningen publiceras i Domstolsverkets rapportserie 2007:2 och kan beställas från Domstolsverket. Den går också att hitta på NRF:s
hemsida www.nrf.cc
Förbundsstyrelsen behandlade rapporten vid sammanträdet i Norrköping och kommer att uppvakta
Domstolsverket. Rapporten är väl värd att läsas. Vissa kommentarer är värda att uppmärksammas.
Även den här utredningen tar som utgångspunkt nämndemannakårens sammansättning och ser problemet i åldersstrukturen. Det hävdas att ”pensionärer” inte förstår sig på yngre generationer när de
sitter och utmäter straff. Enligt vår uppfattning blir den analysen mycket bristfällig när en variabel
tillmäts så stor betydelse. Skall vi inte kunna ställa samma krav på en domare i 60-årsålder som utmäter straff som på en nämndeman. Jag har aldrig hör att vi ifrågasätter om ordföranden i domstolen är
representativ för samhället. Han/hon tar också förhoppningsvis hänsyn till nyckelbegrepp som ”allmänna värderingar i samhället” ”förtroende för rättsskipningen” och ”medborgarnas intresse för insyn” förutom lagtexten. Hur klarar domstolarna sammansättningen när det gäller olika yrkesgrupper i
samhället t.ex. antalet metallarbetare och lärare som är nämndemän och som regel med olika erfarenhets- och utbildningsbakgrund? Hur tar vi hänsyn till dessa gruppers syn på nyckelbegreppen? Åldern
kan inte vara den enda tunga variabeln när beslutsfattare analyserar nämndemannakårens lämplighet.
Vi måste få en bredare diskussion om nämndemännens sammansättning.
Förbundsstyrelsen tror att en träff med Domstolsverket, som vi har mycket goda kontakter med,
kommer att vara givande. Vi kommer säkert att ha anledning att återkomma till rapporten.
UTBILDNING
NRF har fått kontakt med organisationen ISIS, som via sin ordförande Malou Magnusson, erbjuder
nämndemannaföreningar föreläsningar på tema ”sexuella övergrepp”, ”skador efter övergrepp” eller
om ”förövaren” eller ”barnet i rättsprocessen”.
ISIS anser att nämndemän är en mycket lämplig grupp för information i dessa frågor. ISIS ser gärna
att utbildningen sträcker sig över en heldag och att t ex personal från skola, sociala myndigheterna och
polisen också blir inbjudna.
Föreläsningarna är kostnadsfria, ISIS genomför föreläsningarna med medel från Allmänna Arvsfonden. Kontakta NRF för närmare information.
ISIS är en stödorganisation till ECPAT, läs mer på organisationens hemsida www.isishem.nu

Lars Lassinantti

UPPROP
mot halvdagsarvodet!
Undertecknade nämndemän protesterar mot det s.k. halvdagsarvodet på 250 kr som infördes den
1 januari 2007 och hemställer om att regeringen eller berörd myndighet avskaffar detta omedelbart.
Namn (läsbart)
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Domstol/ort

FAKTA:
• Arvodet för nämndemän i allmän domstol höjdes den 1 januari 2007 från 300 kr/dag till 500 kr/dag
efter utredning, remisser och riksdagsbeslut.
• Ett halvdagsarvode på 250 kr infördes samtidigt utan föregående utredning eller remiss. Konsekvenserna av detta har blivit att när inbokad heldag oplanerat förkortats till halvdag medför det inte bara
sänkt arvode jämfört med tidigare, utan även att normalarvodet spolierats.

V.g. kopiera denna lista i erforderligt antal exemplar. De ifyllda listorna sänds in till Nämndemännens Riksförbund, Box 8140,104 20 Stockholm, faxnr 08-651 06 94.
E-post-adress: riksforbundet.nrf@telia.com
Vi behöver listorna åter senast den 15 april 2008. Tack!

