
Anslås på anslagstavla i nämndemannarum 

 

Nämndemännens Riksförbund 

 

Nyhetsbrev 2/ 2011 
till nämndemän i tingsrätt, hovrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt 

 

Nämndemännens riksförbund (NRF) är en intresseorganisation för Sveriges nämndemän. 

Genom förhandlingar, överläggningar och diskussioner med myndigheter och politiska 

organisationer vill förbundet påverka såväl lagstiftning som beslut som berör nämnde-

männens verksamhet i domstolarna. NRF vill också öka nämndemännens inflytande och 

bidra till en modern anpassning för nämndemännens verksamhet i landets domstolar. 

Riksorganisationen utövar sin verksamhet genom lokala nämndemannaföreningar och 

direktanslutna nämndemän.  

 

Bra sagt av Justitieministern till NRF slutet av 2010 

”Nämndemännen fyller en viktig funktion i våra domstolar. Nämndemännen bidrar till att 

domstolarnas avgöranden ligger i linje med allmänna värderingar i samhället och också 

till att upprätthålla allmänhetens förtroende för rättsskipningen och tillgodose medbor-

garnas intresse av insyn i domstolarnas verksamhet” 

 

Allmänt 

Du som är nyvald nämndeman hälsas varmt välkommen i vår gemenskap. Medlem i 

Nämndemännens riksförbund blir du enklast genom att anmäla dig till din domstols 

nämndemannaförening. Om det inte finns någon verksam nämndemannaförening till 

NRF kan du direktansluta dig till förbundet.  Mer information får du om du kontaktar 

förbundets kansli – säkrast på torsdagar, telefon 08 651 55 13. Om du hellre föredrar att 

e-posta dina frågor eller dina synpunkter kan du göra det till riksforbudet.nrf@telia.com 

 

Kontaktuppgifter från våra föreningar 

Tänk på att uppgifter på styrelsens ledamöter efter årsmötet – med namn och adresser – 

meddelas till NRF så snart det kan ske, även om inga nyval har skett. Blankett tillhanda-

hålls av NRF:s kansli.  

 

Nomineringar till förbundsstyrelsen 

Glöm inte att nominera kandidater och funktionärer till NRF:s förbundsstyrelse. Detta 

gör du till valberedningens ordförande, Annagreta Bernhard, via e-post annagre-

ta@bernhard.as  

eller på telefon 0761-60 27 27. Du kan också skicka din skrivna nominering till: 

Nämndemännens riksförbund 

Box 8140, 104 20 Stockholm 

Nomineringar till förbundsstyrelsen och funktionärer skall vara valberedningens ordfö-

rande tillhanda i god tid före kongressen – helst före mitten april. 
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Kongressen 2011 

Kongressen pågår under tiden den 13 – 15 maj och består av valda ombud, nämndemän, 

inbjudna föredragshållare, mötesledning, förbundsstyrelsens ledamöter, revisorer och 

valberedning.  

Särskild inbjudan och anmälningsblankett har skickats ut till varje nämndemannaföre-

ningen. Föredragningslista med tillhörande handlingar kommer att skickas till ledamot 

minst fyra veckor före kongressen. Varje medlemsförening får vid kongressen represen-

teras av ett ombud för varje, vid senaste årsskifte, påbörjat hundratal betalande med-

lemmar.  

Motion till ordinarie kongress kan väckas av varje medlemsförening eller av enskild 

nämndeman, som är medlem i förening ansluten till NRF.  

Tänk på att motion ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast under mars månad 

2011, ställd till;   

Nämndemännens riksförbund 

Box 8140 

104 20 Stockholm 

 

Aktuella ärenden från Justitiedepartementet 

NRF har vänt sig till Justitieministern och tagit upp 3 angelägna frågor som rör 1) förbe-

redelsearvode till nämndemän i hovrätt och tingsrätt, 2) medel för kontinuerlig fort-

bildning och information, samt 3) representation i Domstolsverkets insynsråd f.d. Dom-

stolsverkets styrelse. 

 

1)När det gäller förberedelsearvodet vill justitieministern avvakta en utvärdering av 

reformen En modernare rättegång. ”Innan ställning tas till om de aktuella bestämmel-

serna om arvodering ska ändras, bör den utvärdering som skall göras av reformen avvak-

tas” säger justitieministern. 

 

2)När det gäller NRF:s krav på utökade utbildningsanslag för informationsinsatser anser 

Beatrice Ask följande ”den befintliga introduktionsutbildningen för nämndemän är till-

räcklig för att nämndemannen ska kunna fullgöra sitt uppdrag som lekmannadomare. Det 

finns därför inte anledning att avsätta särskilda medel för utbildning utöver introduk-

tionsutbildningen. Jag ser för närvarande inte heller någon anledning att se över ordning-

en för ersättning till nämndemän i samband med utbildning”. 

 

3)Slutligen på NRF:s begäran om representation i Domstolsverkets insynsråd svarar 

justitieministern följande. ”Insynsrådets uppgift är att utöva tillsyn i verksamheten och ge 

generaldirektören råd. De allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolar-

na representeras i insynsrådet av en domstolschef med erfarenhet från respektive dom-

stolsslag. Domstolscheferna ska i den rollen både få och ge information om alla sidor av 

sina respektive verksamheter och alla de personalkategorier som verkar där. Det är min 

uppfattning att den verksamhet som bedrivs i domstolarna är representerade på ett bra 
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sätt i insynsrådet. Jag anser därför inte att det finns anledning att nu genomföra någon 

förändring av den representation som finns i rådet”. 

 

NRF anser till skillnad från Justitieministern att den verksamhet som 8 600 nämndemän 

bedriver i våra svenska domstolar måste få en röst i insynsrådet, allt annat är inte tänk-

bart. NRF avser att återkomma till departementet i ovanstående 3 självklara frågor som 

nämndemännen har rätt till. 

 

Säkerhetsinformation till dig som är nämndeman 

Domstolsverket har gett ut ett informationsblad med säkerhetsinformation till dig som 

är nämndeman. Informationen handlar om otillåten påverkan, förebyggande säkerhets-

åtgärder, bemötande, integritetsskydd och om du blir utsatt för brott. Om du ännu inte 

har fått denna information kan du be din förening eller avdelning om ett exemplar. 

 
Nämndemannaföreningens hemsida.  Kan det bli enklare? Nej! 

Ännu så länge saknar vi 22 nämndemannaföreningar som ännu inte har aktiverat sina 

reserverade platser på förbundets hemsida. Gör slag i saken och anmäl din förening så 

snart som möjligt.  

 

Som du säkert känner till erbjuder NRF varje nämndemannaförening en egen kostnads-

fri hemsida under NRF:s officiella hemsida. Nämndemannaföreningens styrelse måste 

själv aktivt delta i arbetet med att förse NRF med textmaterial, fotografier etc. Det tek-

niska ansvaret omhänderhar förbundets kanslist, Catarina Ingvarsson, som ombesörjer 

allt kringarbete med att uppdatera och biträda varje förening med sin hemsida och dess 

innehåll.  

Du förser oss med textunderlag, vi har verktygen, vi designar, vi gör din hemsida, så att 

Du syns bättre.  

Inom kort kommer din styrelse att få en förfrågan om hur vi går vidare med projektet. 

 

Idébank för NRF:s nämndemannaföreningar 

NRF håller på att ta fram och formulera en idébank för att stimulera nämndemannaföre-

ningarnas utbildnings- och informationsinsatser. Syftet med idébanken är att ge de loka-

la nämndemannaföreningarna planeringsunderlag för fortbildning och information. 

NRF:s roll är främst att ge råd och tillhandahålla planeringsunderlag till anslutna nämn-

demannaföreningar. Underlagsmaterialet har en viktig funktion vid förbundets samord-

ning av olika intressen för föreningens behov och valmöjlighet av utbildnings- och in-

formationsinsatser.  

 

Till våra kassörer 

Påminnelse till våra kassörer om medlemsavgiften till förbundet. Avgiftens storlek fast-

ställs av kongressen för fyra år i taget. Senast gjordes detta 2007 i Eskilstuna och be-

stämdes till 175 kr, varav 25 kr fonderas som kongressmedel. Avgiften utgår för din fö-

renings medlemsantal den 31 december året innan, med så kallad släpande betalning. 
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Enligt stadgarna skall avgiften vara inbetald den 28 februari 2011. Direktansluten med-

lem betalar sin avgift, 225 kr, senast den 28 februari 2011. Merkostnaden för direktan-

sluten medlem med 50 kr förklaras av NRF:s administrativa omkostnader. Faktura 

skickas separat.  

 

NRF förtjänstmärke i silver och diplom 

Varje lokal nämndemannaförening får efter begäran till NRF utdela förtjänstmärket i 

silver till styrelseledamot som tjänstgjort minst tre (3) mandatperioder (12 år). Till fö-

reningens inlaga skall bifogas en motivering. Nämndemannaföreningen svarar för kost-

naderna 125 kr +porto för förtjänstmärket. 

Förbundets diplom till medlemmar som lämnar sitt nämndemannauppdrag kan rekvire-

ras från NRF:s kansli till en kostnad av 25 kr + porto. 

 

Utbildning för nämndemännen 

På förbundets hemsida www.nrf.cc hittar du riktlinjer för NRF:s utbildningsverksamhet. 

Här kan du läsa mer om villkor för ersättning, blanketter avsedda för ansökan och redo-

visning. NRF har en årlig utbildningsfond på 100 000 kr som varje medlemsorganisation 

kan söka medel ur. Ta tillfället i akt och passa på att göra det så snart som möjligt. För-

bundets kansli eller ditt regionombud kan lämna mer upplysningar om förbundets ut-

bildningskonto. 

 

Riktlinjer för resebidrag i samband med utbildning 

På hemsidan kan du läsa mer om Domstolsverkets bidragsanslag – som NRF administre-

rar – som avser resor och utbildning till studiebesök inom rättsväsendet inom Sverige 

och de nordiska länderna.  

Varför medlemskap i NRF 

För tillfället pågår en kampanj för medlemsvärvning till NRF. Ansvarig för projektet är 

nämndemannen och styrelseledamoten i NRF, Frank Norgren från Smedjebacken. För 

att förbundet skall kunna förverkliga de grundsatser som förbundsledningen har ut-

tryckt och för att vi skall kunna ge tillräckliga resurser för att bygga upp vårt kvalitetssy-

stem och samarbete inom domstolsväsendet måste vi bli fler medlemmar. Inom kort 

kommer varje nämndeman att få hem en folder i sin brevlåda om varför det är så viktigt 

att vara medlem i ett rikstäckande förbund.  

 

 

På återhörande 

Med vänlig hälsning  

Hans Båging/Förbundssekreterare 

070 679 12 65 

 


