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Riksförbundets ledning och organisation

Förbundsstyrelsen (FS) och Arbetsutskottet (AU)
FS har under året haft 5 st protokollförda samuranträden. Styrelsearbetet har präglats av påverkansarbete.

rekrytering av r-nedlemmar och möjligheterna att återföra föreningar som har stått utanför NRF.

AU har under året haft l4 st protokollförda sammanträden. Alla har genomförts som telefonmöten.

Under 20 l9 har ledamöterna i A U tillsammans fått ett årsarvode på ett halvt prisbasbelopp, att internt dela
på, totalt 23 250 kr.

De löpande kontakterna med lokalföreningarna har förbundsstyrelsens regionombud svarat för.

Kansliet
Kansliet har under året bemannats av Britt Winberg. Kansliet ät'sedan 2013 lokaliserat till Ågatan l5 C i

Enköping och är öppet ca 15 timmar i veckan.

Regionombud
Region 1 Lars Lassinantti. Luleå nf
-rr- 2 Anna M Marlin. FS (Jämtlands läns nfl
--"- 3 Michael Johansson, FS (Västmanlands nt)
-"- 4 Michael Johansson, FS (Västrnanlands nf)
-r'- 5 Roine Hangvar, FS (Stockholtns Kamtnarrätts nfJ

-1'- 6 Hans Andersson, Eshilstuna-Strängnäs nf,t o m februari
Ulla-Britt Fornell, Linköpings nf fr o m februari

-"- 7 Eva Persson, FS (Goteborgsregionens nfl
-1'- 8 Björn Sandrvall, Halmstads nf
-1'- 9 Eva-Cl-rristine Winqvist, FS (Malmö Tingsrätts nf)

Överklagandenämnden ftir nämndemannauppdrag, ett regeringsuppdrag
Linda von Beetzen har varit ordinarie ledamot med Roine Hangvar som ersättare i nämnden.

Nämnden har f-ern ledamöter och tre personliga ersättare fcjr de som inte är jurister. Samrnansättningen består av två
jurister. två riksdagsledamöter och en ledamot från NRF.

Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag har till uppgift att pröva överklaganden av domstolsbeslut om

entledigande och avstängning av nämndemän. Nämndens beslut kan inte överklagas och är prejudicerande.

Tre ärenden l-rar behandlats under 2019. I dessa fall har det lett till entledigande. NRF:s deltagande i

Överklagandenärnndens beslut är av stor vikt för att bevaka nämndentännens rättssäkerhet.

Försäkring
NRF har en s k organisationsförsäkring tecknad i Folksam. Den omfattar ftirbundet och samtliga föreningar
inklusive medlemmarna i anslutning till föreningsaktivitet. Sedan 2019 omfattar försäkringen även kristerapi. om

inte Domstolsverkets försäkring kan tillämpas. Försäkringen omfattar kristerapi till ftjljd av olaga hot som inträffat
i sarnband med tjänstgöring/domslut i domstol eller om den försäkrade drabbats av psykisk ohälsa p g a

tjänstgöring solr en direkt följd av nredlemskap i nämndernannaförening. Händelsen ska vara polisanmäld.

Behandlingen ska utföras i Sverige, påbörjas inom ett år och avslutas inom tre år från skadetillftillet.
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Inform ationsverksa m h eten

Tidningen Nämndemannen
Under 2019har tidningen Nämndemannen utkommit med fyra nummer. Tidningens upplaga är cal0 000 ex och

distribueras till samtliga aktiva nämndemän i Sverige i enligliet med de villkor som Domstolsverket angett för sitt
verksamhetsbidrag tillNRF. Innehållet i varje nurrrmer byggs upp kring ett särskilt tema och nyheter från NRF och

n-redlemsföreningarna presenteras. Även Dortstolsverket har medverkat i varje nulnmer under 20 19.

Tidningen har producerats av Thomas Östlund Produktion AB. Chefi'edaktör har varit Thomas Östlund som svarat

för tidningens innehåll, layout. tryckning och distribution. Ansvarig utgivare har NRF:s vice förbundsordförande

Roine Hangvar varit.

Under 201 8 skedde törändringar i Dataskyddsf-örordningen och Domstolsverket anförde ny tolkning av

Sekretesslagen för tillgång av adressuppgifter för distribution av tidningen. Under hela hösten 2018 fördes en

intensiv diskussion med Domstolsverket för att kunna säkerställa utgivningert av tidningen för 201 9. I samband

rned de nya förutsättningarna beslutade styrelsen att satsa på en omgörning av tidningen och en ny r-rpphandling

skedde. Styrelsen valde en annan tidningsproducent från och med 20 I 9.Förutsättningen är att utgivning kan ske

enligt vil lkor från Domstolsverket.

Nyhetsbrev
Som komplernent till tidningen utger NRF ett nyhetsbrev sotn bara riktar sig till förbundets medlemmar. Det

distribueras via e-post till medlernsfdreningamas nyckelpersoner och läggs ut på förbundets hemsida. Avsikten är

också att nyhetsbrevets information ska förmedlas vidare till föreningarnas medlemmar. Antalet nummer varierar
beroende på behovet av informationsinsatser. Under 2019 utkom nyhetsbrevet med 5 nummer. Kansliet svarar för
distributionen av nyhetsbrevet.

Hemsidan www.nmrf.se
Styrelsens arnbition har varit att modernisera och öka den digitala kommunikationen i förbLrndet. Egna resurser för
en sådan investering saknas tyvärr. Det krävs en extern finansiering. NRF ansökte tnen fick inte något utökat stöd

för infbrmationsverksanthet från Domstolsverket för 201 9. NRF:s befintliga hemsida får tillsvidare leva vidare nled

löpande uppdateri ngar'.

Media och opinionsbildning
Målet för 20 l9 var att öka NRF:s närvaro i media. Medlemmarna har förhoppningsvis kunnat uppmärksamma

NRF:s ökande ambitionsnivå avseende arbetet med medie- och opinionsfrågor. Till exempel har NRF under året

hraftigt ökat interaktionen kring innehållet på sociala medier. På Facebook (FB) hade NRF den I jan 2019, 255

fciljare och den 3 I december 2019 var det 645 följare. Trots en ökande trend av följare på FB ser NRF det som

rnycket viktigt att antalet följare på FB ökar ytterligare. Målet är aII alla nämndemän skall följa NRF:s sida.

NRF har under 2019, synts iett flerlaltidningsartiklar: SvD, DN. Dagens Arena. Mariestadstidning, Dagens

Juridik, Östra Småland, NWT, Tidningen Advokaten, GP, Alingsås, Medborgarett, Cirkulär, Norrbottenkuriren,
Jönköpingsposten. Kristianstadsbladet m fl. Det har även förekommit inslag i Sveriges Radio ntrn.

NRF:s nya och mera slaghraftiga argumentation, rubriksättning och tonläge har inneburit att NRF fått ett större

genomslag och ökat gehör för föreningens strategiska frågor. Media och opinionsbildning är en av NRF:s fem

fokusfi'ågor som forrnellt kornmer att beslutas om på Förbundsstämman i maj 2020. Mediefrågor och opinions-

bildning blir än viktigare och NRF avser att öka ambitionsnivån ytterligare för att åstadkomma ett större genomslag

i nyhetsflödet och på så sätt skapa intresse och opinion för NRF:s fokusfrågor.
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Noterbara händels er 2019

Externa möten och uPPvaktningar:
r Förbundsordförande Linda von Beetzen och vice förbundsordförande Roine Hangvar uppvaktade

Justitieminister Morgan .lohansson den 25 april.

Vi gav vår syn på vad vi anser krävs för att vi i Sverige skall ha en väl rekryterad, välutbildad och

välinformerad näundemannakår - något vi ser som grundbultar i ett rättssamhälle sorn bygger på ett

system med lekmannadomare. En ökning av alodena behöver snarast komma till stånd. Vår1 krav" I 000

kr per tjänstgöringsdag. Rättvis och likartad titlämpning av regelsystemet, oavsett domstol, gällande

ersättningar ocn ulUitdningar. Likaså att nämndemännens säkerhet ska omfattas av domstolarnas ansvar föt'

hot och säkerhet.

. Linda von Beetzen och Roine Hangvar har även haft möte med TCO:s sarnhällspolitiska chef Sarnuel

Engblom. Med avsikt att fördjupa våft samarbete. Vi har en gemensam utgångspunkt i övertygelsen om att

det ska råda en gruudläggande rättvis ersättning för våra 8 500 nämndemän samt att det inte skall vara

någon skillnad på säkerhetsskyddet för en juristdomare och en förlroendevald nämndeman. Tillsammans

med TCO vill vi skapa opinion för nämndemännens villkor.

I september träffade Roine Hangvar Gustaf Lantz (S), representant för S/MP-gruppen i .lustitieutsliottet och

i december träffade Linda von Beetzen och Roine Hangvar Johan Forssell (M) och Andreas Carlsson (KD)

m fl representanter fcir M/KD-gruppen i Justitieutskottet.

Vid dessa möten följde vi upp ljolårets möten med respehtive grupp och mötet rned Justitierrinistern'

Agendan var densamma som vi hade med Morgan Johansson. lnga löften utställdes, men vi har fått

uppmärksamhet för våra villkor.

Regelbundet genomförs dialogmöten med Domstolsverket (DV) i syfte att utveckla och förbättra

nämndemannasystemet. Ulrder 2019 har vi träffat DV ijanuari och september på DV:s liotttor i Stockholm.

NRF var representerad av Linda von Beetzen och Roine Hangvar. Domstolsverket representerades av

Gerreraldirektör Marlin Holmgren och medarbetare.

Inledningsvis diskuterades frågan om utbildning för närnrrdemän. Domstolsverket har tagit fram ett

utbilclningsmaterial sorn efter komplettering från respektive domstol skall utgöra obligatorisk

grundutbildning för nya nämndemän samt repetitionsutbildning för de nämndemän som skallfotlsätta som

nämndeman i kommande mandatperiod2020 -2023'

Vi har för1 samtal om DV:s regeringsuppdrag att bredda rekryteringen av nämndernän. Uppdraget ska

utvärderas och lämnas rapport till regeringen i mars 2020.

Har även uppmärksamrnat DV på att nämndemännens säkerhet måste få onlfattas av domstolarnas ansvar

för hot och säkerhet. Slutligen har vi fcirsökt att öka det ekonomiska anslaget från DV till NRF, och

säkerställa utgivningen av tidningen Nämndemannen.

Strategisk agenda
NRF represeiterar i dag ca 2 600 av landets totalt ca 8 500 nämndemän. NRF bedriver verksamheten helt ideellt

och skajl enligt stadgarna tillvarata rnedlemmarnas intressen avseende gelnensamma frågor som rör uppdraget som

offentligt förtioendevald nämndeman. Arbetet i NRF:s styrelse har en stor bredd och ett djup' tnför förbunds-

stärnmair 2020 har styrelsen beslutat om att NRF:s uppgifter behöver prioriteras till fem fokr-rsområden, som är

sarnlade i ett styrdokument som benämns NRF:s Strategiska agenda. Syftet är att tydliggöra prioriteringar och

inrikta arbetet mot för NRF väsentliga frågor. Under hösten har agendan presenterats vid ordförandekonferensen'

Sedan har en remiss utarbetats i frågan för foreningarna att svara på inför förbundsstämman.
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Styrelsens törslag till NRF:s Strategiska Agenda innehåller följande fem fokusområden.
. Ersättningar och arvoden
. Rekrytering - öka antalet medlemmar till NRF och lokalföreningarna
. Utbildning (grund- och repetitionsutbildning)
. Hat. hot och våld
. Kommunikation och opinionsbildning
Ingen inbördes prioritering. Däremot kan prioriteringarna skifta över tid mellan de olika fokusområdena.

Kom petenshöj andeaktiviteter

Domstolsverket och DV-kontot
Under en mandatperiod kommer alla närnndemän att dänstgöra i rnånga olika mål som representerar vitt skilda
rättsornråden. För att vara rätt rustad för uppdraget behöver nämndemännen kontinuerligt skaffa sig kompetens-
höjning på de områden som representerar nya fcireteelser och trender i sarnhället. Detta parallellt med god

allmänbildning inom hela rättsväsendet.

I kontakterna med Domstolsverket har NRF fått gensvar för generösare regler för bidraget till studieresor inom
rättsväsendet. Från 20 l6 kan ftireningarna nyttja bidraget till flera resor inotn ramen för maxbeloppen soln står till
förfogande. Från 2018 kan DV-kontot nyttjas även för att bekosta fcireläsare. Föreningarna har varit flitiga att

ansöka om medel från DV-kontot. Under året har 23 föreningar fått bidrag. De flesta för en eller två aktiviteter.
Några vid tre till sex tillfiillen.

NRF-kontot för kompetenshöjning
En av nämndemannaföreningarnas viktigaste uppgifter är att anordna studiebesök och kompetenshöjande

aktiviteter för föreningens medlemmar. NRF avsatte 75 000 kr under året för att bidra till medlemsftireningarnas
insatser. Under 2019 har tio föreningar och en regional konferens erhållit bidrag för aktiviteter.

Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Någon förändring i attityderna till bidrag från kommuner och regioner har inte heller skett under 2019. Fortfarande

är skillnaderna stora när det gäller möjligheterna till bidrag. Vissa kommuner och regioner är mycket generösa och

andra totalt negativa till att ge bidrag till föreningarnas utbildning och andra kompetenshöjande åtgärder för
nämndemän trots att det är kommuner och regioner sorr i fullmäktige fattar besluten om nämndemän.

Europadagen ftir lekmannadomare - European Day oflayJudges
ENALJ -European Network Associations of l-ay .ludges startädes 2012 däl l8 länder i Europa är tned.

Replesentanter fl'ån cie cllilia ländemas nänlndelnän möttes i Bonn l0 * 12 ma-i2019.

Den europeiska utvecklingen visar hr"rr viktigt det är att vi värnar om vårt närnndemannasli stern. Sveriges
nämnder-nän representerades av NRF:s törbundsordlörande l-inda von Beetzen.

Nämndenratrnasystemet är en grundbuit i derr eulope iska rättsskipningen och inte alls något svenskt feuomen. Det

är en croancle utveckling att den demoliratiska inblandningen i donrslolarna begränsas i vissa europeiska länder.

Maktmedlel som används för att begr'änsa demokratin är i som så m:inga andra sarnntanhang pengar. lludgetar
skär's rret'och med häuvisningtill sparmål begränsas nänindernånnerts insyti idomslnlarna. Vi iSverige brukarvara
bra på att peka linger åt antidenrokratiska tendenser rlll.lt om i L,i"rropa tuen även här i Sverige finns starlia krafier
sorn vill begränsa nämndenrännens inilytande. Mot bakgrLrnd av detla är samarbetet melian c1e europeiska

rrämrrclemannaförbuirden otroligt vikligt - t.rrt tti nårindemän gemensamt, med en europeisk riist - står upp för
principen orn folklig insytr i våra domstolar och inte låter detta of1'ras på demokratins altare, f"örklätt till
budsetnedskårn ingar.
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Medlemsutveckling och ekonomi

Medlemsutvecklingen
2019 planade rnedlemsutvecklingen ut och stannade på ungef;ir samma nivå som året innan, drygt 2 600

medlemmar. Året utgjorde sista året i mandatperioden vilket fick många nämndemän att känna osäkerhet om

forlsatt uppdrag. Som en konsekvens avstod en del medlemskap i NRF.

Mycket glädjande är däremot att två föreningar, Lunds och Stockholms Förvaltningsrätts nämndemannaföreningar

återkom till förbundet. Nämndemannaföreningen vid Malmö Förvaltningsrätt har som ny också anslutit sig till
NRF. Föreningarna hälsas varmt välkomna.

Ekonomi
Domstolsverkets anslag till NRF under 2019 var 825 000 kr. Av anslaget är 625 000 kr till tidningen
Nämndemannen, hemsidan och annan informationsverksamhet. Som stöd till lokalavdelningar ör utbildning och

studieresor har NRF fätt 200 000 kr. Oförbrukade medel 2018. 100 000 kr, fick NRF behålla för att 2019 utveckla
tidningen Nämndemannen.

Förbundsavgiften for medlemmarna är 150 krlår, som utgör NRF:s egenfinansiering.

Till förbunds stärnm ans förfo gande står ftilj ande resultat
Balanserad vinst eller ftirlust 460 258,09
Fonderade medel till stämman 124 619,04
Ärets resultat 88 041.89
Sumrna 672 918,98

Styrelsens förslag till disponering av 2019 års resultat
Eget kapital
Fonderade medeltillstiimman 88 041.89
Summa 88 041.89
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Resultat- och Balansräkning
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VERKSAMHETSBER]{TTELSENS SLUTORD 20 I 9

NRF har under 20 I 9 ökat insatserna för att driva våra hj ärtefrågor; höjt arvode, mer utbildning och bättre rekrytering.

Vi har också adderat ett nytt fokusområde som rör säkerheten för nänndemännen - att vi skall få samma rättsliga

shydd och samtalsstöd son-r erbjuds juristdomarna vid hot, hat och angfepp. NRF har även gjorl en liemställan till
Domstolsverket kring frågan om säkerhet och den bereds nu hos myndigheten.

Vi kan konstatera att inte heller 2019 skedde någon höjning av våra arvoden. Dock har vi i möten och media drivit
denna fi'åga titl sin spets; nu kan ingen beslutsfattare lärgre säga att de är ovetande om att våra arvoden inte har höjts

sedan 2007. NRF har representerats av Linda von Beetzen och Roine Hangvar i möten rned justitieministern.
justitiedepartementet, Domstolsverket och representanter från Riksdagens justitieutskott

Förbundsstyrelsen har bestått av nio ledarnöter och inga ersättare, en minskning från I 1 ledamöter enligt beslut på

stämman 201 8. 20 I 8 slutade en ledamot. Detta har inneburit en hög arbetsbelastning på styrelsens medlemmar. Under

året gick Förbundssekreterare Lals Österdahl bort och styrelsen består därför av sju ledamöter. Från augusti 2019 är

Stefan Blomquist adjungerad i styrelsen för att arbeta med strategi och media.

Under 20 l9 giorde vi i sarnarbete med en ny tidningsproducent om vår tidning Nämndemannen, med en modern

grafisk form och uppdaterad redaktionell inriktning med ett tema för varje nummer. Fyra nulrmer utkom tled en

upplaga om cirka l0 000 ex. per numller. Tidningen ges ut med verksamhetsbidrag från Domstolsvelket som också

upplåts redaktionell plats i tidningen. Den nya versionen av tidningen har mottagits mycket positivt.

Mot bakgrr,rnd av Domstolsverkets tolkning av GDPR och Sekretesslagen var det inte s.iälvklarl att NRF skulle kuma
ge ut tidnirrgen under 2019. En tillfiillig överenskornmelse nåddes och vi har fått bekräfiat ekonomisk ersättning för
en fortsatt utgivning för hela 2020. Däremot är detta avhängigt Domstolsverkets beslut om att ge oss tillgång till
adresser for distribution.

NRF:s legitimitet och ekonomi står i direkt proportion till antalet medlemmar. Glädjande nog kan vi konstatera att vi
avslutar 2019 med att iprincip alla lokala nämndemannaföreningar nu är med iförbundet. Detta innebär att vi

exempelvis kan räkna in föreningarna för Lunds Tingsrätt, Mahnös Förvaltningsrätt och Stockholms Förvaltningsr'ätt

bland nykornna medlemsföreningar 20 19.

Vår mediebearbetning under 2019 har resulterat i en kraftig ökning av antalet publiceringstillf;illen. NRF har

medverkat i cirka 20 reportage och debattartiklar, bland annat i Sveriges Radio, DN, Dagens Juridik, Östra Småland,

Tidningen Advokaten, GP, SvD, Dagens arena för att nämna några.

Det Facebook-konto "Närnndemännens Riksförbund" som sta(ades under slutet av 20 l8 har haft en kraftig tillväxt
av rnedlemrrar, från 245 vid årets början ttl 645 per den 3 1 december. På Facebook-sidan publiceras kontinuerligt
nyheter och kommande evenemang.

För första gången på tio år genomfördes en ordförandekonferens den 5 oktober', på Hotel Birger Jarl i Stockholm.

Representanter från 48 lokala nämndemannaföreningar deltog. Syftet var att samla våra styrkor och vässa våra

argument kring våra hjär1efrågor.

Under 2019 förlorade NRF två verkliga eldsjälan Lars Österdahl som gav ett helhjärtat engagemang som

förbundssekreterare och Tullia von Sydow soln var en av de drivande krafterna att bilda NRF 1980. Vi är alla mycket

tacksamma för allt ni gjorr forbundet
Ett särskilt tack skall ochså riktas till Britt Winberg på vårt kansli som med outtröttlig energi gör enorma insatser för
Sveriges nämndemän. Tack Britt för allt du gör för oss!

2020
Vi kommer att fortsätta driva våra hjärtefrågor och de goda resultat vi f-ick från mediebearbetning 2019 gör att vi
kommer satsa ännu n-rer på vår opinionsbildning. Vi kommer också att arbeta närmare med andra organisationer för
att shapa opinion. Ett exempel på det är vår1samarbete med TCO.

lt:



Ett viktigt led i detta är att vi är en stark röst och därför måste vi öka antalet medlemmar. Vi behöver också öka

medlemsantalet för att ha ekonomiska resurser att driva våra frågor. Frän 2020 är mer än en tredjedel av

nämndemännen nyvalda och vi har ett antal aktiviteter för att värva nya medlemmar i denna grupp.

NRF :s ambition är att fortsätta ge ut tidningen Nämndemannen.

Avslutningsvis vill jag pårninna om den viktiga ro11 vi nämndemän har i det svenska rättssystemet - som en garant

för demokratisk förankring och oberoende domstolar. Att vi så konsekvent negligerats av beslutsfattare i så många

år med avseende på exempelvis arvode och säkerfiet, är inte hållbar1 i en modern demokrati. 2021 är tyller vår svenska

demokrati 100 år. Låt oss se till att ge nämndemännen de villkor de föftjänar under 2020 så vi kan fira vår demokrati

med gott samvete nästa årl

Stockholm den 2l mars 2020 / ,2
/ U^. '/,4. C@4zz,t

/-/ ,/ /
----\- L-'/ Linda von Beetzen

Anna M artin
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