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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. 

Att NRF:s arbetsuppgifter planeras och bereds noggrant är av avgörande betydelse 
för att det skall ge förväntat resultat. Därför fortsätter vi enträget vår offensiv och 
satsning för en rättvis ersättning till alla nämndemän. Riksorganisationen kommer 
därför aldrig att vara nöjd förrän halvdagsarvodet tagits bort och ersatts med 
ett enhetligt fulldagsarvode, oavsett om tjänstgöringstiden understiger 3 timmar. 
Om halvdagsarvodet inte skrotas måste ett timbaserat system införas som också tar 
hänsyn till längre dagar i rätten, det vill säga förhandlingar som överstiger 6 timmar, 
något som blir mer och mer vanligt. Vi kallar det 3x250 systemet som måste bli en 
logisk följd av nuvarande halvdagssystem, om inte halvdagsarvodet tas bort. 
 
NRF kommer heller inte vara nöjd förrän nämndemännen i hovrätt erhåller förbere-
delsearvode i likhet med kollegerna i kammarrätt och länsrätt. Självklart måste rätts-
väsendet ersätta nämndemännen för allt arbete de utför i våra domstolar. Vi fortsät-
ter även här med våra aktiviteter för att uppnå en rättvis ersättning till landets hov-
rättsnämndemän.  
 
Vi är många medlemmar i NRF men vi skall bli fler. Att rekrytera nya medlemmar är 
en av huvudfrågorna för riksförbundet under 2009 och 2010. Förbundets regionom-
bud har därför tillskrivit våra nämndemannaföreningar för att analysera och kontak-
ta de nämndemän som inte tillhör riksorganisationen. NRF vill att vi skall vara 
många i vår gemenskap av olika skäl men också för att många medlemmar ger kraft 
och styrka bakom våra krav på bättre ersättning och bättre arbetsförhållanden i lan-
dets domstolar. 
 
För riksorganisationens planering och beredning behövs också en lämplig kontorslo-
kal för att för att fortsätta administrera NRF:s verksamhet. Domstolsverket har nyli-
gen sagt upp förbundets kanslilokal på Fleminggatan i Stockholm i Stockholms tings-
rätt.  Detta på grund av att tingsrätten efter sommaren stänger sin verksamhet i kvar-
teret Klamparen och återflyttar sin dömande verksamhet till Rådhuset - som moder-
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niserats under ett antal år. Eftersom vi – enligt Domstolsverket – inte får plats i det 
ombyggda Rådhuset söker vi nu tillsammans med myndigheten efter en lämplig lo-
kal, i första hand inom Storstockholmsområdet.  Har Du tips eller kanske rent 
av en lokal du kan hyra ut till riksförbundet är vi tacksamma för en på-
ringning. 
 
KOMMUNIKATIONSPLAN 
Under 2007 genomförde Nämndemännens riksförbund en undersökning bland 1 500 
slumpvis utvalda nämndemän. Syftet med undersökningen var att skapa sig en bild 
av vad nämndemän i svenska domstolar anser om de informationskanaler som finns, 
samt för att se vad nämndemännen vill få för typ av information och på vilket sätt 
man vill ha information i framtiden.  
Efter ett antal samråd har Domstolsverket nu tagit fram en plan som omfattar kom-
munikationen mellan NRF och nämndemännen efter resultat av undersökningen. 
Kommunikationsplanen innehåller ansvar och avgränsningar mellan NRF och Dom-
stolsverket, Budskap, Strategi, Aktiviteter och en tidplan. NRF ser kommunikations-
planen som ett genombrott i våra diskussioner för bättre information och tydligare 
fortbildningsinsatser för nämndemännen. 
 
ORDFÖRANDEKONFERENSEN 2009 

NRF har nyligen genomfört en framgångsrik ordförandekonferens på Aronsborgs 
Konferenshotell i Bålsta. Konferensen började lördagen den 9 maj kl. 12.00 och av-
slutades söndagen den 10 maj kl. 14.00. 
 
Under konferensdagarna fick deltagarna från NRF:s nämndemannaföreningar flera 
tillfällen att diskutera viktiga nämndemannafrågor. 
Lagman Pia Johansson, verksam i Karlskrona, fick inleda konferensen under temat 
”Nämndemännen och rättsprocessen”. Pia Johanssons anförande blev mycket upp-
skattat och tänkvärt. Övergripande för anförandet var ödmjukhet, respekt och 
ansvar. Allt för allmänhetens förtroende för våra domstolar. I grunden – anser Pia 
Johansson – så handlar det förtroendeskapande arbetet i domstolarna om att säker-
ställa att dömandet håller en hög och jämn kvalitet i attityder, värderingar och 
förhållningssätt. Vidare om ett gott bemötande som innebär att ge parter och be-
vispersoner tillgång till lättillgänglig information om hur det går till i domstolen och 
vad som förväntas av dem i deras roller.   
 
Som vanligt bjöds 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. NRF informerade 
delegaterna om förbundets pågående arbete med ekonomi, utbildning, studieresor, 
information till nämndemännen, uppvaktningar, regionträffar, försäkringsskydd och 
ett nytt förslag till system för inbetalning av medlemsavgiften. 
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Delegaterna deltog också i ett brett upplagt grupparbete som diskuterade, ”Medlems-
värvning”, ”Viktiga framtidsfrågor” ”Breddad rekrytering” ”Ekonomi, Informations-
behov, tidning, hemsida och nyhetsbrev” ”Nämndemännens utbildningsbehov” och 
”Ersättningsregler”. 
NRF har nu ett omfattande arbete framför sig med att granska och analysera alla svar 
som redovisades från grupperna. NRF kommer nu att studera hur vi arbetar med att 
förverkliga de krav som ställts från grupperna. Resultatet av sammanställningen 
kommer att skickas ut till föreningarna. 
Efter ett digert arbete under den första dagen avslutades så programmet med middag 
och underhållning av trubaduren Stefan Löfgren. 
 
Dag två inleddes med att juristen Ulrika Johansson från Brottsoffermyndigheten in-
formerade nämndemännen om hur reglerna för brottskadeersättning, försäkringar 
och skadeståndslagen tillämpas i våra domstolar. Ulrika Johanssons vägledande an-
förande blev mycket uppskattat liksom Advokaten Jessica Wilhelmssons föredrag om 
sin roll som advokat och politiker i en kombination mellan de båda uppgifterna i all-
mänhetens tjänst. 
 
Efter en avslutande del efter lunch var det så dags att återvända till hemorten efter ett 
väl förrättat värv.  
 
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 ”passiva medlemmar” till förbundets fria lista 
så kommer tidningen. Kontakta Catarina på kansliet. 
 
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 55 13 eller via e-post. Det går också bra att 
faxa. Under juli stänger förbundet sin expedition. Om du behöver komma 
i kontakt med NRF under denna tid kontakta ditt regionombud. 
 
 
Stockholms tingsrätt skall – som tidigare meddelats – under augusti 2009 flytta till-
baka all sin verksamhet, från kvarteret Klamparen, till Stockholms rådhus.  Detta in-
nebär att även riksförbundet – som har sitt kansli i Klamparen - som en konsekvens 
av beslutet också tvingas att flytta sin verksamhet till annan plats. Förbundet har in-
lett förhandlingar med Domstolsverket om en likvärdig lokal för sin fortsatta verk-
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samhet. Om det blir i Storstockholmsområdet eller på någon annan plats återstår att 
se. 
 
NRF:s HEMSIDA FRÅN DEN 5 MAJ 
Riksförbundet har reviderat sin hemsida och gett den en modernare design med ny 
uppställning och nya sökfunktioner, allt för att göra det enklare för våra medlemmar.  
Föreningarnas egna lokala hemsidor berörs inte utan kommer att finnas kvar som 
tidigare. Dock kan vissa avbrott förekomma under en inkörningsperiod. 
 
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. 
 
 
 
 
Avslutningsvis vill Nämndemännens Riksförbund önska alla sina medlemmar och 
nämndemän en skön och vilosam sommar.  
 
 
Med vänliga hälsningar,  
 
 
Hans Båging 
Förbundssekreterare 
Nämndemännens riksförbund, telefon 070-679 12 65 
 
 
 
 
 
 


