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Nämndemännens riksförbund (NRF) är en intresseorganisation för Sveriges nämn-
demän. Genom förhandlingar, överläggningar och diskussioner med myndigheter 
och politiska organ vill förbundet påverka såväl lagstiftning som beslut som berör 
nämndemännens verksamhet i domstolarna, öka nämndemännens inflytande och 
bidra till en modern anpassning för nämndemännens verksamhet. Riksorganisatio-
nen utövar sin verksamhet genom lokala nämndemannaföreningar och direktanslut-
na nämndemän som inte har tillgång till lokal förening. 
 
 
AKTUELLT FRÅN FÖRBUNDSSTYRELSEN 
 

 

ORDFÖRANDEKONFERENS 2009 
Nämndemännens riksförbund arrangerar ordförandekonferens den 9–10 maj 2009. 
Överläggningarna kommer att genomföras på Aronsborgs Konferenshotell i Bålsta, 
beläget några mil norr om Stockholm.   
Aronsborg ligger vackert vid Mälarens strand och är byggt för konferenser. Där finns 
stora ytor utomhus vilket möjliggör för trevliga stunder mellan viktiga arbetspass. 
Besök gärna Aronsborgs hemsida  www.aronsborg.se 
Konferensen börjar kl. 12.00 lördagen 9 maj och avslutas söndagen den 10 maj kl. ca 
15.00.  
Under konferensdagarna får deltagarna från NRF:s nämndemannaföreningar chan-
sen att ventilera viktiga nämndemannafrågor. Vi bjuder också på ett digert program. 
Lagman Pia Johansson, verksam i Karlskrona kommer att inleda konferensen under 
temat ”Nämndemännen och rättsprocessen”.  Detaljerad programöversikt utde-
las på konferensen.  
Som vanligt bjuds också på möjligheten till ett trivsamt socialt samkväm. När nämn-
demän möts ges ju alltid rika möjligheter till detta. Att möta nämndemän och utbyta 
tankar och idéer stärker oss i vårt viktiga uppdrag i domstolarna. 
Enligt stadgarna kan ordförande för förening företrädas av en av föreningen utsedd 
ersättare. Förening med fler än 100 medlemmar får sända ytterligare en deltagare.  
 
FÖRBEREDELSEARVODE FÖR NÄMNDEMÄN I HOV-
RÄTT 
Förbundet kommer med kraft att fortsätta driva denna fråga. Enligt riksorganisatio-
nen skall denna form av förberedelsearbete jämföras med vad som fordras av nämn-
demännen i länsrätt och kammarrätt. Den omfattande inläsning som krävs av nämn-
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demännen i hovrätt måste kompenseras. Eftersom ”En modernare rättegång” kräver 
tydligare förberedelser inför en rättegång ligger det helt i linje med NRF:s uppfatt-
ning att utskicket till nämndemännen i hovrätt måste läsas in noggrant. Därmed 
föreligger också vår tydliga tolkning - detta är arbetstid. 
 

TIDNINGEN NÄMNDEMANNEN 
Du vet väl att 93 % av alla nämndemän i landet läser och får sin huvudsakliga infor-
mation genom tidningen Nämndemannen. 
Nämndemän som slutat sin verksamhet i domstol får inte Tidningen Nämndeman-
nen trots att de fortsätter att vara medlem i sin nämndemannaförening. Så här ligger 
det till.  När nämndeman slutat i sin domstol tas personuppgifterna bort ur Dom-
stolsverkets databas – som NRF samutnyttjar för utskick av tidningen - och därmed 
upphör också tidningen att distribueras. Nämndemannaföreningarna uppma-
nas därför att anmäla sina ”icke verksamma medlemmar i domstol” till 
förbundets fria lista så kommer tidningen. Kontakta Catarina på kansliet. 
 

HALVDAGSARVODET 
Förbundet fortsätter sitt arbete för att återinföra det tidigare heldagsarvodet. Om 
halvdagsarvodet inte skrotas måste en helt ny modell införas som medger ersättning 
för varje påbörjad 3 timmars-intervall.  Från 250 till 750 kr o.s.v. Det kan inte 
vara rimligt att införa ett timbaserat arvodessystem där förhandlingsdagar över 6 
timmar inte kompenseras med något påslag för nämndemännen. För att ingen efter-
släpning skall ske måste också en sådan arvodesnivå i en ny modell omprövas regel-
bundet inför varje mandatperiod. Förbundet har nyligen i ett brev till statsrådet Bea-
trice Ask redovisat principerna för hur ett sådant system skall utformas. 
 

EN MODERNARE RÄTTEGÅNG 
Den 1 november 2008 trädde reformen ”En modernare rättegång” i kraft i allmänna 
domstolar i hela landet. Med bland annat videodokumenterade förhör och prövnings-
tillstånd i hovrätten för fler mål ska reformen underlätta för vittnen och andra för-
hörspersoner samt effektivisera rättsprocessen. Till grund för lagändringen ligger 
regeringens proposition 2004/05:131 ”En modernare rättegång – reformering av 
processen i allmän domstol”. Önskar du mer information är du välkommen att besö-
ka DV:s webbplats, www.domstol.se klicka på ”till pressrummet”. 
 

NRF:s KANSLI 2009 
För att underlätta för de nämndemän som önskar komma i kontakt med förbundet 
kommer kansliet i Stockholm 2009 att vara bemannat varje helgfri torsdag mellan kl. 
0900-1600. Om du saknar något nyhetsbrev i ditt nämndemannarum, vänligen kon-
takta förbundets kansli på telefon 08-651 5513 eller via e-post. Det går också bra att 
faxa på 08-651 06 94. 
Stockholms tingsrätt skall under augusti 2009 flytta tillbaka all sin verksamhet, 
från kvarteret Klamparen, till Stockholms rådhus.  Detta innebär att även riksförbun-
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det – som har sitt kansli i Klamparen - som en konsekvens av beslutet också tvingas 
att flytta sin verksamhet till annan plats. Förbundet har inlett förhandlingar med 
Domstolsverket om en likvärdig lokal för sin fortsatta verksamhet. Om det blir i Stor-
stockholmsområdet eller på någon annan plats återstår att se. 
Domstolsverkets handläggare - har sagt att han eftersträvar att erbjuda förbundet en 
likvärdig lokal i första hand i Stockholmsområdet. 
 

NRF:s  Hemsida 
Riksförbundet har beslutat att revidera sin hemsida och ge den en modernare design 
med ny uppställning och nya sökfunktioner, allt för att göra det enklare för våra med-
lemmar. En ny dator som är anpassad för den kommande versionen har köpts in. Ca-
tarina på förbundets kansli har påbörjat programmeringen i FrontPage och kommit 
en bit på väg och har som målsättning att vara klar till den 1 maj 2009. Det skall be-
tonas att vår ”gamla” hemsida ligger kvar till dess uppdateringen är färdig. 
Det betyder att du alltjämt kan besöka förbundets hemsida för aktuell information på 
www.nrf.cc Mer information om den nya hemsidan kommer i nästa nyhetsbrev. 
Föreningarnas egna lokala hemsidor berörs inte utan kommer att finnas kvar. 
Den nämndemannaförening som ännu inte har installerat en egen hemsida hos NRF 
påminns om att det är kostnadsfritt och att NRF bistår med projektering och installa-
tion. Kan det bli enklare.  
 
 
Med vänliga hälsningar,  
Hans Båging, förbundssekreterare vid 
Nämndemännens riksförbund, Telefon 070-679 1265 


