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Riksförbundets ledning och organisation 

 
Förbundsstyrelsen och Arbetsutskottet  

Förbundsstyrelsens (FS) sammansättning har som framgår av förteckningen i föregående avsnitt varit 

oförändrad under 2014. FS har under året haft fyra sammanträden varav två kombinerats med 

regionträffar se nedan. Styrelsearbetet har under året i stor utsträckning bl.a. präglats av diskussioner 

om de i regeringens proposition föreslagna ändringarna i nämndemannauppdraget.   

 

Arbetsutskottet (AU) har under året haft nio möten varav de flesta genomförts som telefon möten. 

Endast två möten har hållits på Stockholms tingsrätt.  

 

Regionträffar 

Sedan kongressen 2011 har de tidigare ordförandekonferenserna mellan två kongresser ersatts av 

regionträffar. I februari inbjöds regionerna 4 och 5 till möte i Stockholm och i september regionerna 

6 och 8 till Jönköping. Därigenom har samtliga regioner haft ett sådant möte under innevarande 

mandatperiod. Till mötena inbjuds två deltagare från varje medlemsförening och deltagandet är 

kostnadsfritt. Regionträffarna har gett möjlighet att utbyta information och att diskutera dagsaktuella 

frågor. Diskussionerna i regionerna under 2014 har till stor del handlat om regeringens proposition 

och de förändringar som denna innebär vid nominering av nämndemän och om ett eventuellt 

införande av en ”fri kvot”. De fortlöpande kontakterna med lokalföreningarna svarar 

förbundsstyrelsens regionombud för.   

 

Kansliet 

Kansliet har under året föreståtts av Britt Winberg. Kansliet är sedan 2013 lokaliserat till Ågatan 15 

C i Enköping och är bemannat ca 8 timmar i veckan. 

 

Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag  

Lars Lassinantti, med Marika af Winklerfelt som ersättare, är NRF:s representanter i 

Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag. Överklagandenämnden har under 2014 haft tre 

sammanträden och har prövat och fattat beslut i fem ärenden som gäller avstängning eller 

entledigande av nämndeman. Nämndens beslut går inte att överklaga och är prejudicerande. NRFs 

deltagande i Överklagandenämndens beslut är av stor vikt för att bevaka nämndemännens 

rättssäkerhet.  

 

Informationsverksamheten 
 

Tidningen Nämndemannen 

Tidningen Nämndemannen är organ för Nämndemännens Riksförbund.  Under 2014 gavs den ut med 

fyra nummer. Tidningens upplaga är nära 9500 ex och distribueras till samtliga nämndemän i Sverige 

i enlighet med de villkor som Domstolsverket angett för sitt verksamhetsbidrag till NRF. Innehållet i 

varje nummer brukar byggas upp kring ett särskilt tema och nyheter från NRF och medlems-

föreningarna presenteras. Under året har tidningens struktur och layout förändrats för att göra den 

mer överskådlig.   

 

Redaktör för tidningen är Staffan Ringskog som svarar för tidningens innehåll, layout, tryckning och 

distribution. Ansvarig utgivare är Lars Lassinantti.  Ett redaktionsråd har utsetts inom styrelsen som 
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lämnar synpunkter på vilka teman som ska tas upp och före utgivning gör en genomgång av det 

kommande numret av tidningen.  

 

Nyhetsbrevet 

Som komplement till tidningen utger NRF ett nyhetsbrev som bara riktar sig till förbundets 

medlemmar. Det distribueras via e-post till medlemsföreningarnas nyckelpersoner och läggs ut på 

förbundets hemsida. Avsikten är också att nyhetsbreven ska anslås på nämndemanna-rummens 

anslagstavlor i hela landet. Antalet nummer varierar och beror på om det finns något aktuellt ämne 

som det är viktigt att informera om. Under 2014 utkom nyhetsbrevet med 7 nummer. Redaktionellt 

ansvarig inom styrelsen är Staffan Björnberg och för layout svarar Meta Åberg, Ystad. Kansliet 

svarar för distributionen. 

 

Hemsidan 

NRFs hemsida www.nmrf.se underhålls och uppdateras fortlöpande enligt avtal av Lars–Gösta 

Liljedahl, Åtorp. I avtalet ingår även att stödja medlemsföreningarna med uppläggning och 

uppdatering av deras hemsidor om de är kopplade till förbundets. 

 

Uppvaktningar 
  

Justitieminister Beatrice Ask  

I februari uppvaktade NRF:s ledning (Lars Lassinantti, Marika af Winklerfelt och Bo Sjöberg) 

justitieminister Beatrice Ask för att framföra förbundets synpunkter på Nämndemanna-

utredningens förslag, bl.a. när det gäller nämndemännens arvoden, inför den proposition som 

regeringen skulle lämna till riksdagen under mars månad.  Statsrådet kunde inte ge några 

bestämda besked om propositionens innehåll men lät förstå att några dramatiska förändringar 

av nämndemannasystemet inte var att vänta. Hon framhöll att det nu var viktigt för NRF och 

dess medlemmar att påverka de politiska partierna för att få dem att inse betydelsen av att 

nominera bra kandidater till nämndemannauppdraget. Vid uppvaktningen tog NRF också upp 

frågan om förbundets ekonomi och storleken på det ekonomiska stöd som enligt regeringens 

regleringsbrev tillhandahålls oss genom Domstolsverket.   

 

Domstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren 

I november fick NRFs ledning tillfälle att uppvakta Domstolsverkets nytillträdde 

generaldirektör Martin Holmgren. Vid mötet diskuterades nämndemannarollen och de 

förändringar i kraven på nämndemän och deras utbildning som beslutats av riksdagen i 

enlighet med regeringens proposition.  Det diskuterades hur Domstolsverket och NRF kan 

samverka i dessa frågor. Vid mötet gavs också tillfälle att ta upp storleken på och villkoren för 

det ekonomiska stödet från Domstolsverket till NRFs informations- och utbildnings-

verksamhet. Ett problem är att samtliga nämndemän enligt villkoren för stödet får tidningen 

Nämndemannen oavsett om de är medlemmar i NRF eller inte. Det har bidragit till en 

sjunkande medlemsutveckling och problem för förbundets ekonomi eftersom många därför 

inte anser sig behöva vara medlemmar. Från NRFs sida framfördes önskemål om en 

uppräkning av det ekonomiska stödet som varit oförändrat under en följd av år.   

 

Statliga utredningar och remisser  
 

”Fria kvoten” 

Nämndemannautredningen föreslog att rekryteringen av nämndemän skulle breddas utanför 

http://www.nmrf.se/
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de politiska partierna genom att införa en ”fri kvot” där enskilda personer skulle kunna ansöka eller 

nominera andra till uppdraget. Avsikten var att få en mer representativ nämndemannakår främst när 

det gäller åldersfördelningen. Enligt förslaget skulle minst hälften av nämndemännen väljas ur den 

fria kvoten. Detta förslag har Statskontoret fått i uppdrag att närmare utreda. Utredarna ska enligt 

uppdraget samråda med NRF och ett sådant samråd har också ägt rum.  Som underlag för de 

synpunkter förbundet förde fram har en enkät till medlemsföreningarna genomförts om deras syn på 

en fri kvot. Enkätsvar inkom från 17 föreningar som har redovisats i ett nyhetsbrev och på hemsidan.  

Föreningarna var i huvudsak kritiska till det föreliggande förslaget att hälften av nämndemännen 

skulle nomineras av en kommunal organisation. Några föreningar kunde tänka sig en 

försöksverksamhet men då med högst 20 procent som en fri kvot och med krav på utvärdering.  I 

februari 2015 ska Statskontorets utredning läggas fram.    

 
Remisser 

Under 2014 har NRF besvarat två remisser dels en departementskrivelse från 

Justitiedepartementet Ökad endomarbehörighet i tvistemål (DS2014:24), dels en remiss från 

Domstolsverket vad gäller förändringar av domkretsindelningen  inom Stockholms län. 

 

Kompetensutveckling 
  

Utbildningskontot 

Den utbildning som domstolarna erbjuder sina nämndemän har ofta varit bristfällig. De 

kompetensutvecklingsinsatser i form av föredrag och studiebesök som genomförs i 

lokalföreningarnas regi har därför stor betydelse. Insatserna bekostas till större delen av 

föreningarna själva men de kan söka bidrag från NRFs utbildningskonto. I sin budget för 2014 

hade NRF avsatt 100 000 kr för detta ändamål. Under 2014 har NRF tagit emot 29 

ansökningar och fördelat 64 108 kr från utbildningskontot till 25 föreningar för denna 

verksamhet. Det händer att föreningar ansöker om och beviljas bidrag men att de sedan inte 

fullföljer den planerade aktiviteten. 

 
Domstolsverkets konto för studieresor 
Domstolsverket (DV) får från sitt anslag avräkna bidrag till nämndemannaföreningar för studiebesök 

och studieresor i kompetenshöjande syfte till institutioner inom rättsväsendet i Sverige. Sedan några 

år har NRF fått i uppdrag att svara för administrationen av dessa bidrag. För detta ändamål har NRF 

erhållit 200 000 kr under 2014. Alla nämndemannaföreningar oavsett om de är medlemmar i NRF 

eller inte har rätt att söka dessa bidrag. Villkoren för att erhålla bidrag är reglerade av DV. Om inte 

hela anslaget används ska en återbetalning ske till DV.  För år 2014 har det kommit in ansökningar 

från 31 föreningar varav 25 har erhållit bidrag. Totalt har förbundet betalat ut 153 798 kr till dessa 

föreningar.  

 

Studieresor utanför Sverige 

NRF har som policy att erbjuda sina medlemmar en studieresa per år främst till länder inom EU eller 

i vårt närområde. Under 2014 genomfördes en rundresa i Schweiz för att studera i vilken utsträckning 

som lekmannadomare medverkar i de olika kantonernas domstolar.  Resan innehöll besök i kantonen 

Appenzell för ett möte med det lokala rättsväsendets representanter. I Bern inbjöd Svenska 

Ambassaden till en informations- och frågestund  om rättsväsendet i Schweiz och innan resan 

avslutades i Genève gjordes ett besök på den federala domstolen i Lausanne. Resan genomfördes 

med hjälp av resebyrån First Class Travel och finansierades helt genom deltagaravgifter. 27 NRF-

medlemmar deltog i resan. 
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Medlemsutvecklingen 
 
År 2014 var 50 lokalföreningar anslutna till NRF med ett totalt antal medlemmar på ca 2 500.  

Åtta lokalföreningar har valt att stå utanför.  I likhet med de flesta övriga intresseföreningar i 

landet har medlemsantalet varit vikande under senare år. En bidragande orsak har varit den 

omstrukturering som domstolarna genomgått med sammanslagningar och därmed längre 

avstånd för nämndemännen till föreningar i nära anslutning till domstolen. Men om 

utvecklingen fortsätter i samma takt känner vi därför stor oro för NRFs fortsatta verksamhet. 

  

Olika åtgärder har diskuterats för att hejda nedgången i medlemsutvecklingen.  

Medlemsavgiften till NRF har på vissa håll ansetts för hög och har medverkat till att ett par 

föreningar har lämnat NRF. Medlemsavgiften har ju fastställts av kongressen för hela 

mandatperioden och går därför inte att ändra. FS beslöt dock på försök att inför 2014 gå ut 

med ett rabatterbjudande till de föreningar som står utanför NRF. En förening som får sin 

ansökan godkänd erbjuds 50 % procents rabatt under första medlemsåret och 25 procent 

andra. En lokalförening har hittills nappat på erbjudandet nämligen Gävle  

nämndemannaförening.     

 

 Ekonomi 
 

Den negativa medlemsutvecklingen har satt press på förbundets ekonomi. Olika besparingsåtgärder 

har vidtagits för att hålla nere kostnaderna för verksamheten. Trots dessa åtgärder uppvisades ett 

mindre underskott på 5 069 kr för år 2014.  

 

En extern konsult, Lotta Käck, har under året anlitats för att svara för bokföringen.     

 

Förslag till behandling av årets resultat 

Styrelsen föreslår att årets underkott på 5 069 kr överförs i ny räkning  

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. 
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