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HEMSIDAN
Nämndemännens Riksför-
bund har nu fått en ny hem-
sida som började fungera i 
slutet av mars i år. Varje för-
ening uppmuntras att bidra 
med material, text och bilder 
om sin verksamhet. Företa-
get som ansvarat för den nya 
utformningen heter Thot De-
sign AB. NRF:s kansli ansva-
rar för den löpande kontakten 
med detta företag. Under sitt 
senaste möte inom förbunds-
styrelsen antogs avtalet med 
Thot Design AB. 

Inom vissa föreningar går medlemsvärvningen mycket 
bra. Ett exempel  på detta är Sundsvalls nämndemanna-
förening. Vid årsskiftet hade denna förening 23 medlem-
mar, tendensen var tydlig, vad som befarades var en ned-
gång i antalet medlemmar för 2012.
Men nu har det vänt, föreningen i 
Sundsvall kunde räkna hela 23 nya 
medlemmar vid sitt senaste årsmötet. 
En 100-procentig ökning vilket inne-
bär att föreningen i Sundsvall idag har 
46 betalande medlemmar
En bidragande orsak till uppsvinget 
för Sundsvall var det seminarium för-
eningen arrangerade i november 2011. 
Ett mycket uppskattat seminarium där 
samtliga nämndemän i Sundsvall in-
bjudits. Föreningen hade då bjudit in 
tidigare åklagaren och nämndeman-
nen Brynolf Wendt som talare. Un-
der kvällen medverkade också Frank 
Norgren från förbundsstyrelsen. Båda 
föredragen var uppskattade och fick 
många av de inbjudna att lösa med-
lemskap. 
- Under detta verksamhetsår har för-
slag kommit på ett liknande eve-
nemang i november i år, berättar 
ordföranden Priscilda Helenius. För-
hoppningen för oss i Sundsvall är att 
öka medlemsantalet ytterligare.

LINKÖPING
Föreningen i Linköping har i nu-
läget 71 medlemmar. Målet för 

styrelsen i Linköping är att pas-
sera 100 medlemmar när året är 
slut. I Linköping är 140 nämnde-
män verksamma. Ett arrangemang 
som lockade många i Linköping 
till föreningen var ”Ett Tryggare 
Sverige”, i samband med detta 
föredrag löste många besökande 
nämndemän också medlemskap i 
föreningen.

VARBERG
Föreningen i Varberg har bestämt 
sig för att lämna förbundet. Sty-
relsen i Varberg motiverar utträdet 
med att frågor ställda till förbunds-
styrelsen förblivit obesvarade.

Alf Söderlund, Gudrund Alexandersson och Ann-Catrin Holmlund, nämndemän 
i Sundsvall- aktiva i en av föreningarna i landet som ökar mest i medlemsantal.

Straffprocessutredningen och Nämnde-
mannautredningen presenterar sina utred-
ningsresultat i april och juni och förslagen 
kommer att beröra antalet nämndemän och 
nämndemännens medverkan i domstolen. 
  
Några troliga förslag som har central bety-
delse gäller antalet nämndemän i domsto-
larna till exempel inga nämndemän i hov-
rätt och kammarrätt och färre nämndemän 
i underrätten och färre mål där nämnde-
män deltar. 
 
Vi frågar oss vilka konsekvenser detta 
medför för vår demokratiska rätt att ha 
insyn och delaktighet i rättsväsendet? För-
modligen kommer det också ett förslag på 
att de politiska partierna får nominera en-
dast hälften av nämndemännen och andra 
halvan utses på administrativ väg från t.ex. 
länsstyrelsen eller kommunen. Detta av-
ser den sk. fria kvoten. Närmar vi oss den 
amerikanska modellen? Förmodligen kom-
mer nämndemännens individuella rösträtt 
också att tas bort. 

 Enkät. NRF har i en enkät gått ut till med-
lemmarna och frågat om deras förvänt-
ningar på ett modernt nämndemannasys-
tem. 

Några resultat i korthet:
• Domstolsverket skall ansvara för nämn-
demännens kompetensutveckling och den 
skall vara fortlöpande.
• De politiska partierna skall ta nomine-
ringsarbetet på större allvar .
• Kraftigt höjda arvoden och halvdagsar-
vodet avskaffas.

Lars Lassinantti
Ordförande i NRF

Kansliet flyttar
Nämndemannaförbundet har sagt upp 
sin lokal på Tomtebogatan i Stockholm 
och flyttat kansliet till Enköping. Den 
nya lokalen finns på Ågatan 15 C. Den 
som vill besöka kansliet tar lämpligen 
kontakt med kansliets chef Britt Win-
berg antingen på telefon 08- 661 55 13 
eller via mail på adress  kansli@nmrf.
se.   Postadressen till Nämndemän-
nen Riksförbund är Box 8140, 104 20 
Stockholm.   

Fri kvot men hur?
Det pågår flera utredningen som mer el-
ler mindre berör nämndemännen.  Det 
finns fn inga uppgifter om vad dessa 
utredningar kommer att föreslå men ett 
problem som flitigt diskuterats i media 
och som också behandlas i utredningar-
na är frågan om att skapa en sk fri kvot. 
En fri kvot skulle innebära att man inte 
behöver ha en politisk bakgrund för att 
nomineras som nämndeman. Tanken 
är sympatisk men ännu har ingen pre-
senterat något förslag på hur det skall 
lösas. Skall den intresserade anmäla sig 
på kommunalkontoret och lotten sen 
avgöra vem som blir vald/utsedd och är 
lotten verkligen ett bra instrument för 
att utse lekmannadomare?

Allt färre medlemmar
Antalet medlemmar anslutna till NRF 
sjunker och har gjort så sedan flera år 
tillbaka. Det finns i hela landet ca 9 000 
nämndemän varav ca 3000 är anslutna 
till någon av landets 50 lokala nämnde-
mannaföreningar. Den fallande anslut-
ningsgraden startar en ond cirkel där 
sämre ekonomi i föreningarna leder till 
färre aktiviteter som i sin tur leder till 

färre antal medlemmar som i sin tur…. 
Vissa föreningar har lyckats få bidrag 
från sina hemkommuner och landsting 
och har på så sätt kunnat fylla på kas-
san och hålla igång verksamheten. Den 
svaga ekonomin riskerar också att på-
verka nästa kongress och trots att för-
bundsstyrelsen varje år avsätter pengar 
(75 000/år) för att klara ekonomin så 
lär det vara svårt att utan extra insatser 
få ihop de 500 000 som kongressen i 
Karlskrona kostade.
   NRF försöker att via kontakter med 
Domstolsverket och SKL (Sveriges 
kommuner och landsting) få bidrags-
regler som skapar generösa och likar-
tade villkor över landet.
  

NRF uppdaterar
sin hemsida
Nämndemannaföreningarna är flitiga 
hemsidesanvändare. Förra numret av 
tidningen Nämndemännen kunde re-
dovisa inte bara hur många föreningar 
som har egna hemsidor utan också vilka 
som hade de bästa.  Redaktören utsåg 
efter nogrann genomgång hemsidor 
producerade av Attunda, Eskilstuna-
Strängnäs, Svea Hovrätt, Uppsala, Stor-
göteborg, Jönköping och Skaraborg till 
bäst i klassen när det gällde lay-out och 
aktualitet.   
   Nu skall det bli fart även på NRF:s 
hemsida.  Lars Gösta Liljedal har tagit 
över verksamheten och han och för-
bundet kunde under några få dagar i 
februari notera 252 besök och trots att 
mars knappt börjat så har mellan 50-
100 besök registrerats. Hemsidan lever 
och dör med hur mycket material som 
skickas in och red Liljedal hoppas där-
för att så många föreningar som möjligt 
skickar in referat från sina aktiviteter t 
ex studiebesök, årsmöten, föredrag mm. 
Gärna med bilder!

Frank Norgren skötte arrangemangen 
när NRF:s förbundsstyrelse och 
inbjudna nämndemän från Gävle-Da-
larna-Värmland hade möte i Smedje-
backen 2-3 mars.
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Nämndemännen försvinner? 
APRIL 2013

Nämndemännen i både hovrätt och 
tingsrätt åker ut och allt mer makt sam-
las hos åklagarna. Det är två konsekven-
ser av de förslag som återfinns i den sk 
”Straffprocessutredningen” under led-
ning av lagmannen Stefan Strömberg 
och som presenterades strax efter påsk. 
Utredningen här beskrivits som genom-
arbetad och radikal och här därför inte 
oväntat redan väckt omfattande kritik.
 Vi återger här några av förslagen 
och några av de åsikter som utredning-
en givit upphov till.

Åklagaren sätter gränsen
Utredningen vill att åklagaren skall sät-
ta den bortre gränsen för hur hårt straffet 
skall bli. Utredaren pekar på att det inte 
sällan uppges i media att den åtalade ris-
kerar två års fängelse för ett brott som i 
praktiken leder till villkorlig dom eller 
skyddstillsyn.  Det är då en fråga om an-
ständighet skriver Stefan Strömberg på 
DN-debatt att den anklagade inte bara får 
veta vilket brott han eller hon kan kom-
ma att dömas för utan även vilket straf-
fet bör bli.  Domstolen skall inte ”som en 
obehaglig överraskning” kunna gå över 
åklagarens påföljdsyrkande. Strömberg 
är också kritisk till att domstolen ”har 
utrymme att agera på initiativ”, det kan 
leda till godtycke om bevisningen tas in 
enbart i vissa mål och inte i andra. 

Inga nämndemän i hovrätten
I Strömbergs artikel i DN nämns myck-
et kortfattat att i ”hovrätten ska enbart 
juristdomare döma”. Lika kortfattat är 
meddelandet i den presskommuniké som 
regeringskansliet publicerade i samband 
med offentliggörandet av utredningen. 
Inte heller under presskonferensen blev 
nämndemännens närvaro i hovrätten fö-
remål för någon längre diskussion. Inte 
ens förslaget att skära ner antalet nämn-
demän i tingsrätterna väckte tydligen 
journalisternas nyfikenhet, vilken kan 

tyckas märkligt med tanke på den inten-
siva debatt och uppmärksamhet frågan 
fick för sex månader sedan.

Utan muntlig rättegång
Det är rimligt skriver Strömberg i DN 
att man vid mindre allvarliga brott kan 
få välja att få saken avgjord utan en 
muntlig rättegång dvs huvudförhandling. 
Om åklagaren yrkat på villkorlig dom, 
skyddstillsyn eller kortare fängelsestraff 
– och den tilltalade erkänner- så bör, me-
nar utredaren, målet kunnat avgöras utan 
en muntlig rättegång. Tanken är att man 
därmed slipper en lång rad rutinartade 
rättegångar, som t o m riskerar att ställas 
in till besvär för inkallade vittnen, brotts-
offer med flera. Allt till stora kostnader 
och onödigt nerlagt arbete som kunde äg-
nas de mer komplicerade målen.

Färre mål ställs in?
Mindre kontroversiellt är förslaget att 
skärpa kraven på dem som åtalas men 
vägrar inställa sig förhandlingen.  Ge-
nom att parterna får allt större ansvar och 
inflytande på målet är det också rimligt 
att ställa större krav på deras medverkan 
i processen. Att utebli från en utsatt rät-
tegång innebär att målet försenas och inte 
avgörs i rimlig tid och på bästa material.  
Utredningen vill därför se möjlighet att 
avgöra mål där den tilltalade som fått kal-
lelse men väljer att utebli eller hålla sig 
undan. Sanktioner och tvångsmedel skall 
användas fullt ut. 

Två timmars fri rådgivning
Utredningen vill också förbättra möj-
ligheterna för den tilltalade som inte 
har en offentlig försvarare att få tillgång 
till maximalt tvåtimmars kostnadsfri 
rådgivning av en advokat men under 
förutsättning att åklagaren inte yrkar på 
annan påföljd än böter. Tanken är att det 
kan ge bättre förutsättningar för alla in-
blandade och då inte minst den åtalade.

   Ordföranden funderar 
 Allvar eller skämt
Straffprocessutredningen
har nu lagt fram sitt ut-
redningsresultat som
visar på mycket stora 
brister när det gäller att 
ge en helhetsbild av vad vi kan förvänta 
oss av en seriös offentlig utredning. 
 Låt mig peka på två fundamentala 
brister i utredningen som krävs av en 
seriös offentlig utredning. För det första 
har nio experter ingått i utredningen och 
alla är hämtade från kretsen av jurister. 
 Var fanns experter, med insikt om 
samhället, som kunde bidragit till ut-
redningsresultatet? Vi skall väl inte be-
höva uppfatta utredningsresultatet som 
en intern fråga för jurister vid våra 
domstolar. 
 Ett annat ord i sådana här samman-
hang brukar kallas för ”navelskåderi”. 
För det andra sågar utredningen nämn-
demannainstitutet till stora delar som ett 
”oseriöst” inslag i rättsutövningen. 
Jag frågar mig om utredarna helt bortsett 
från nämndemannasystemet, som skall 
bidra till att upprätthålla allmänhetens 
förtroende för domstolarna genom nämn-
demännens medverkan i rättsprocessen.
 
Utredningens förslag går ut på att lyfta 
över uppgifter från domstolen till åkla-
garen där samhällets insyn utövas av 
domstolen som i sin tur avlövas från 
nämndemän. Den bild som framtonar 
i utredningens förslag är att nämnde-
mannainstitutet inte behövs i enklare 
mål i t.ex. tingsrätten. Detta kan jag 
delvis hålla med om. Vidare framgår 
det att nämndemännen inte kan med-
verka i mål i hovrätten för det rör sig 
om alltför komplicerade fall för att 
nämndemännen skulle kunna bidra 
med någonting. Jag frågar mig hur 
domstolarna skall kunna uppfylla det 
andra villkoret om samhällets insyn 
som regering och riksdag står bakom 
vid en förmodligen nära på halvering 
av nämndemannakåren?
 

Lars Lassinantti
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Förskjuten makt
Den allvarligaste handlar dock inte om pengar, utan 
om maktförskjutningen i brottmålprocessen. Om 
förslagen blir verklighet förstärks åklagarväsendet 
på de oberoende domstolarnas bekostnad. Fara är att 
rättssäkerheten också minskar.
(DN, ober lib)

Nämndemännens död?
Det här är början på slutet för nämndemännen. 
Det är en bra utredning där man fått tänka fritt och 
stort för att skapa en diskussion 
( Erik Bylander, docent i processrätt vid 
Uppsala Universitet)

Åklagaren tar över
Det är inte acceptabelt som det fungerar i dag där 
den åtalade ofta inte har en aning om vad han riske-
rar för straff när han ger sin i processen.
(Anne Ramberg, generalsekreterare i Advokat-
samfundet)

... och det är bra!
En åklagare måste kunna motivera sitt förslag till 
påföljd och vi har inget system med kronvittnen.
(Kerstin Skarp, v riksåklagare och expert i utred-
ningen) 

I rätt riktning
Man vill stärka de lagfarna domarnas ställning. 
I tingsrätten ska fler mål kunna avgöras av en ensam 
domare utan nämndemän. I hovrätten ska inte nämn-
demän delta i brottmål. Utredningen hade kunnat gå 
längre på denna punkt, men förändringarna är bra.
Möjligheten att överklaga till hovrätt kan bli alltför 
kringskuren.
Men på det stora hela? Bra för rättsstaten, bra för 
domarrekryteringen.
(Svenska Dagbladet (ober mod)

Reaktioner på utredningen
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Beskuren rätt
Fast det finns en betydligt större förtroendefråga, näm-
ligen svenska folkets urgamla rätt att ”gå till kungs”; att 
få sin sak prövad i högre instans.
Den rätten vill Strömberg med ett Alexanderhugg kraf-
tigt beskära: Det ska krävas prövningstillstånd för samt-
liga brottmål till hovrätten.
(Expressen, lib)

Utredaren Stefan Strömberg överlämnar utredningen
”Straffprocessutredningen” till justitieminister Beatrice Ask.
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