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Nämndemännens riksförbund (NRF) är en intresseorganisation för Sveriges 
nämndemän. Genom förhandlingar, överläggningar och diskussioner med myn-
digheter och politiska organisationer vill förbundet påverka såväl lagstiftning som 
beslut som berör nämndemännens verksamhet i domstolarna. NRF vill också öka 
nämndemännens inflytande och bidra till en modern anpassning för nämndemän-
nens verksamhet i landets domstolar. Riksorganisationen utövar sin verksamhet 
genom lokala nämndemannaföreningar och direktanslutna nämndemän som inte 
har tillgång till lokal förening. 
 
Det börjar nu bli dags att blicka tillbaka på 2009 och se framåt mot 
2010. Vi är många nämndemän i NRF som tillsammans bildar en stark 
organisation som man måste lyssna till. 
 
Riksförbundet har återigen ställt krav på justitiedepartementet att regeringen skro-
tar reglerna om halvdagsarvodet. NRF anser som ett av våra viktiga mål att sträva 
efter – är att ingen skall förlora ekonomiskt på att vara nämndeman i Sverige. Vid 
sidan av de ersättningar – exempelvis inkomstförlust, reseersättningar m.m. – som 
för närvarande betalas ut skall nämndemännen också komma i åtnjutande av ett 
rätt anpassat dagarvode som täcker de totala omkostnader som uppkommer i 
anledning av uppdraget. Nämndemännen skall ha samma ersättning som andra 
förtroendevalda i kommuner och landsting. Det kan konstateras att de flesta förtro-
endevalda ledamöter i kommun och landsting har ett betydligt generösare arvode 
än vad som gäller för nämndemän. ”NRF anser att det skall vara Lika belopp för 
lika uppdrag” 
 
Därför måste halvdagsarvodet tas bort och ett grundarvode införas. I annat fall 
måste ett timbaserat system införas som garanterar nämndemännen en form av 
tillkommande ersättning vid tjänstgöring över 6 timmar i domstolen. 
 
NRF uppmanar därför regeringen att snarast ta initiativ till åtgärder 
för att slopa halvdagsersättningen återinföra ett enhetligt dagsarvode.  
 
Samma sak gäller för hovrättsnämndemännen. Det förberedande arbete som 
nämndemännen i hovrätterna utför är för närvarande av sådan stor omfattning – 
med den nya rättegångsordningen ” en modernare rättegång” – att det i högsta 
grad motiverar ett särskilt ett förberedelsearvode. Det arbetas hårt och framgångs-
rikt även i hovrätterna, ett glädjande resulterat, men som också beror på att nämn-
demännen i hovrätterna i förväg läst in sig på, ibland, ett ganska omfattande mate-
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rial. Enligt NRF skall denna form av förberedelsearbete jämföras med vad som 
fordras av nämndemännen i länsrätt och kammarrätt. Eftersom hovrättens nämn-
demän oftast utför sitt förberedande arbete i hemmet skall arvodesnivån vara den 
samma som för nämndemännen i länsrätt och kammarrätt.  ”NRF anser att det 
skall vara Lika belopp för lika uppdrag” 
 
NRF uppmanar därför regeringen att snarast ta initiativ till att förbe-
redelsearvode införs för nämndemännen i hovrätt. 
 
 
AKTUELLT FÖR DIG FRÅN NRF FÖRBUNDSSTYRELSE. 
 
Om NRF:s kongress 2011 
NRF:s förbundsstyrelse har beslutat att förlägga sin nästa kongress till Karlskrona. 
Förbundet har samtidigt utsett en arbetsgrupp från NRF och en från Karlskrona 
nämndemannaförening. Eva Olsson – från förbundsstyrelsen – kommer att vara hu-
vudansvarig och sammankallande med ansvar och befogenheter för att säkerställa att 
NRF:s åtaganden uppfylls och organiseras på bästa sätt för genomförandet. Till sin 
hjälp har Eva Olsson, ledamöter från styrelsen i Karlskrona nämndemannaförening. 
och från NRF Ingela Ohldin och Hans Båging. 
Grupperna skall under början 2010 ha ett första förberedande sammanträde där ar-
betet skall inledas med att ta fram en plan för genomförandet.  
 
Arbetsgrupperna skall hålla sig informerade om arbetet i de olika delprojekten som 
innebär att engagera sponsorer, infordra offerter, undersöka kommunikationerna, 
föreslå tema och föredragshållare samt bestämma och rekommendera hur många 
dagar kongressen skall pågå. Slutligen skall förbundsstyrelsen fastställa program och 
datum (sannolikt maj månad 2011). 
  
Även om det känns lite avlägset till 2011 ber vi ändå nämndemannaföreningarna att 
påbörja den översiktliga strukturen med sina motioner. 
Mer information om kongressen kommer via nyhetsbrev och tidningen Nämnde-
mannen. 
 
Om NRF:s försäkring (Folksam) 
Efter en felaktig uppgift i tidningen Nämndemannen och en fråga från Jämtlands 
nämndemannaförening vill NRF förtydliga informationen om det blå försäkringskor-
tet. Else – Marie Lindblom på Folksam har lämnat följande information. 
 
När vi ska på tjänsteresa/studieresa utanför norden är det bra att ha med Folk-
sams blå kort vid en eventuell sjukdom eller ett olycksfall ” för att öppna dörrarna till 
sjukhuset”.  
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Det betyder att alla som åker till Polen med nästa resa, arrangerad av NRF, bör ha det 
blå kortet med sig tillsammans med andra resehandlingar. Samma sak gäller för de 
nämndemän som gör studieresor till baltstaterna, glöm inte att ha med det blå kortet.  
 
Kortet kan rekvireras av Catarina Ingvarsson på NRF:s kansli. Vid liknande studiere-
sor inom Sverige behövs inget blått kort utan Du anmäler själv – som nämndeman – 
eventuell sjukdom eller olycksfall direkt till Folksam. 
Mer information om Dina försäkringar som nämndeman hittar du på NRF:s hemsida  
www.nrf.cc eller genom Catarina Ingvarsson på NRF och av förbundsledamoten Uno 
Janson. 
 
Om NRF samarbete med Domstolsverket och den nya kommunikations-
planen 
NRF har inlett sitt samarbete med Domstolsverket om den nya kommunikationspla-
nen som blev resultatet av den stora enkätundersökning som NRF genomförde 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 informationen i framtiden.  Målet med kommunikationsplanen är att 
skapa en förbättrad kommunikation mellan NRF och nämndemännen, vilket i sin tur 
skall leda till; 
 

• En hos nämndemännen större kännedom om NRF som riksorganisation 
• Att öka kunskapen om vad rollen som nämndeman innebär 
• Att hålla nämndemännen bättre uppdaterade om vad som händer inom verk-

samhetsområdet 
 
Följande aktiviteter ingår i NRF:s och Domstolsverkets arbete; 

• Se över informationsmaterialet till nya nämndemän 
• Framtagning av nytt utbildningsmaterial 
• NRF:s hemsida 
• Informationsträffar/seminarier 
• Tidningen Nämndemannen 
• Nyhetsbrev/e-post 

 
Mer information om NRF:s och Domstolsverkets arbete med kommunikationsplanen 
kommer via nyhetsbrev och tidningen Nämndemannen. 
 
Om utbildning och information 
NRF anser att domstolsväsendet skall ha bättre system och rutiner som säkerställer 
att alla nämndemän har rätt kompetens och får rätt fortbildning för sitt uppdrag. Det 
innebär att varje nämndeman skall ha god kunskap om den egna rollens betydelse i 
domstolens arbete och kunna utföra sina uppdrag på ett rättssäkert sätt. Utan den 
kunskapen – är det inte konstigt att vissa medlemmar känner sig osäkra i rollen som 
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domare. NRF kommer inom kort att överlämna ett förslag till justitiedepartementet 
om kostnaderna för nämndemännens utbildningar åren 2011 – 2014. Förbundet me-
nar att medel måste avsättas i budgeten och att pengarna skall öronmärkas.  
 
Nämndemannaföreningarna genom åren varit mycket aktiva när det gäller att anord-
na föredrag, studiebesök och liknande. Denna verksamhet bekostas i huvudsak av 
föreningarna själva. Du vet väl att utbildningsbidrag utgår från NRF från ett särskilt 
konto, varifrån varje ansluten förening kan söka pengar till olika utbildningsaktivite-
ter. Flera nämndemannaföreningar har uttryckt missnöje med att ersättningarna en-
dast gäller inom Sverige. Därför har NRF beslutat att utbildningsanslag fort-
sättningsvis även skall omfatta de nordiska länderna. 
 
Från detta konto beviljar NRF ersättning för lokalhyra, utbildningsmaterial, admi-
nistration förtäring och resekostnad. Arvode och resa för föredragshållare kan också 
beviljas med bidrag från Allmänna arvsfonden. Själfallet måste NRF ha ett tak för 
dessa ersättningar. Ersättning kan beviljas upp till 5 000 kr per år för ett eller flera 
arrangemang eller 100 kr per deltagare. Nämndemannaförening som har fler än 100 
medlemmar kan beviljas upp till 10 000 kr per år motsvarande ett bidrag med 100 
kr per deltagare.  
 
Tänk på att ansökan skall göras på särskild blankett före utbildningstillfället. Blan-
ketten skickas till NRF Box 8140, 104 20 Stockholm eller med e-post  
riksforbundet.nrf@telia.com  Blanketten finns på förbundets hemsida. 
 
NRF har också – till Domstolsverket – ansökt om ett ökat och flexibelt anslag från 
8 000 till 12 000 kr för busskostnader/resekostnader per studiebesök inom rättsvä-
sendet. 
  
För tillfället är resebidraget bestämt till 6 000 kr vartannat år för föreningar som 
har upp till 99 medlemmar. För föreningar som har upp till 199 medlemmar beviljas 
resebidrag med 6 000 kr varje år och för föreningar med mer än 200 eller 300 
medlemmar med resebidrag två eller tre gånger per år. 
 
Har du funderingar om utbildningsbidrag kontakta ditt regionombud 
 
Om ökad säkerhet i domstol (Betänkande SOU 2009:78) 
Regeringen har den 16 oktober 2008 beslutat att kartlägga säkerhetsriskerna mot 
domstolarna och om utredaren skulle bedöma att det finns ett behov – också utöka 
möjligheterna att besluta om säkerhetskontroll i domstol och lämna förslag till de 
lagändringar som krävs. Utredningsuppdraget beslutades vid ett regeringssamman-
träde där det framgick att det på grund av det allt hårdare samhällsklimatet kan ifrå-
gasättas om säkerheten i domstolarna är tillräcklig. Frågan var därför om det kunde 
finnas behov av att utöka möjligheterna att besluta om säkerhetskontroll i domstol 
enligt lagen om säkerhetskontroll i domstol. Utredningen betonar överlag sambandet 
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mellan ordningsstörning och säkerhetsrisker och understryker allmänt värdet av att, 
oavsett förekomsten av säkerhetskontroll, domstolarna i större utsträckning använ-
der sig av egen uniformerad ordningspersonal för att, vid behov, säkerställa ordning-
en i domstolens lokaler och därmed minimera säkerhetsriskerna. Utredningen före-
slår också bl.a. att det i framtiden endast ska förekomma en typ av säkerhetskontroll. 
Den nuvarande indelningen i ”allmän” och ”särskild” säkerhetskontroll föreslås där-
för utgå.  
 
För den som önskar läsa hela betänkandet kan det beställas – om inte den egna dom-
stolen har den i sitt bibliotek – från Fritzes kundtjänst i Stockholm. Ökad säkerhet i 
domstol (SOU 2009:78).  
 
NRF har påbörjat sitt arbete med att svara på remissen. Riksförbundet avser att åter-
komma närmare om yttrande och utredning i tidningen Nämndemannen. 
 
Om NRF:s studieresa till Polen 
Birgitta Breile från NRF har varit med och satt ihop ett välbalanserat program där det 
finns något för alla. Studieresan kommer att genomföras under tiden den 10 – 18 
april 2010 och omfattar 9 dagar med pension på olika hotell i Polen. Resan går med 
buss från Stockholm till Karlskrona och gruppen lämnar Sverige med färja till Gdynia 
och fortsätter vidare med samma buss mot Gdansk- Sopot, Warszawa, Kielce, Krakow 
och Torun. Det kommer att ges goda möjligheter till olika studiebesök. Bl.a. är besök 
inplanerade på en militärdomstol, hos åklagarväsendet, vid tingsrätt och hovrätt.  På 
hemresan görs uppehåll för besök vid koncentrationslägret i Auschwitz. Nazisternas 
dödsläger 1940 – 1945. 
 
Från NRF:s kansli säger Catarina Ingvarsson att resan – efter informationen i tid-
ningen Nämndemannen – nu är fulltecknad, glädjande nog för NRF men beklagligt 
för de nämndemän som planerat – men ännu inte haft tillfälle – att anmäla sig.   
 
Om Regionmöten 
NRF har under 2009 besökt ett antal regioner. Den senaste träffen skedde i region 
nr 1 i Luleå.  Nästa regionträff kommer att hållas i region 4 i Västerås 20 – 21 februari 
2010.  
 
NRF anser att dessa regionträffar är mycket viktiga och ingår i ett system i NRF för 
att kontinuerligt inhämta och återföra information. All information som förbundet 
får vid dessa träffar granskas och vidarebefordras enligt förbundets rutiner. Dessut-
om kan denna information ge uppslagsändar för eventuella förändringar för nämn-
demännens verksamhet i domstolarna. Frågor som ofta återkommer vid regionträf-
farna gäller utbildning, ersättning, tjänstgöringsfrekvens och tjänstgöringstillfällen.  
På NRF:s hemsida finns en förteckning över Ditt regionombud. 
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Om din förening vill vara med och anordna en regionträff i ditt verksamhetsområde 
ber vi dig att kontakta ditt regionombud eller NRF:s kansli. 
Tveka inte att kontakta ditt regionombud om du har frågor som berör vår gemen-
samma verksamhet. 
 
Om Hemsidan 
Du vet väl att du och din förening enkelt och kostnadsfritt kan skapa dig en egen 
hemsida, helt utan teknisk förkunskap. Du väljer tillsammans med NRF din design-
mall och lägger till text och bilder, och så har du din egen hemsida. Enklare än så kan 
det inte bli! 
  
Förslag till innehåll kan vara presentation av styrelsen, gärna med bilder i JPEG-
format. Kommande aktiviteter, årsmötesprotokoll brukar vara vanligt att visa. Före-
ningen bestämmer själv innehållet och e-postar dessa uppgifter till NRF. Med Catari-
nas verktyg och hennes hjälp på vårt kansli - kan du och din förening skapa och redi-
gera egen hemsida. 
 
Om Tidningen Nämndemannen 
Du vet väl att 93 % av alla nämndemän i landet läser och får sin huvudsakliga infor-
mation genom riksförbundets tidning Nämndemannen.  
 
Om NRF Kansli 2010 
För att underlätta för de nämndemän som önskar komma i kontakt med förbundet 
kommer kansliet i Enköping 2010 att vara bemannat varje helgfri torsdag mellan kl. 
0900-1600. Om du saknar något nyhetsbrev i ditt nämndemannarum, eller vill ha 
information i någon speciell fråga, vänligen kontakta förbundets kansli på telefon 08-
651 5513 eller via e-post. Du kan också besöka förbundets hemsida för aktuell infor-
mation på www.nrf.cc  
 
 
Slutligen vill NRF tacka sina medlemmar för det arbete vi tillsammans 
har genomfört under det gångna året. Nu riktar vi blickarna framåt in i 
2010 och NRF vill önska Dig och Din familj en  
 

God Jul och ett Gott Nytt År  
 
 
Hans Båging, förbundssekreterare  
Nämndemännens riksförbund, Telefon 070 679 1265 


