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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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Lite bakgrund
Det blir inga större förändringar vad 
gäller Regeringen tillsatte utredningen i 
maj 2012 med uppgift att bl a överväga 
en reformering av rekryteringen så att 
nämndemannakåren representerar be-
folkningen vad avser ålder, kön och et-
nisk bakgrund.
Utredningen skulle också komma med 
förslag som skulle garantera att nämn-
demännen var lämpliga, skapa moderna 
ersättnings- och tjänstgöringsvillkor, för-
bättra nämndemännens grundutbildning 
och i övrigt komma med förslag som man 
tyckte var ”lämpliga”.
 Utredningen hade till sin hjälp en re-
ferensgrupp av politiker och ett antal ex-
perter bl a NRF:s ordförande Lars Lass-
inantti. Utredningen fick ett år på sig att 
slutföra arbetet. 
  Den kan också tilläggas att utredningen 
påverkades av den intensiva mediedebatt 
som uppstod efter att den stora Södertäl-
jerättegången fick göras om pga jäv vilket 
ledde till att nämndemannasystemet ifrå-
gasattes på tidningarnas ledarsidor.  TV 
gick i täten med en intervjuundersökning 
som uppfyllde alla krav på hur man ställer 
ledande frågor.  Domarna gjorde en egen 
enkätundersökning som, märkligt nog, 
redovisade visst stöd för nämndemännen.

Blev det en fri kvot?
Vi tar några av förslagen direkt ur utred-
ningen:
– Uppgiften att nominera nämndeman-
nakandidater ska inte längre vara förbe-
hållen de politiska partierna. I stället skall 
det råda fri ansöknings- och nominerings-
rätt.
– Minst hälften av nämndemännen ska 
om möjligt väljas från den grupp av kan-

didater som inte nominerats av ett poli-
tiskt parti som är företrätt i fullmäktige 
(fri kvot).
– Nämndemannaval bör beredas på tjäns-
temannanivå i kommunerna och lands-
tingen.
– Den som vill ansöka om uppdrag som 
nämndeman skall skriftligen… ansöka 
till uppdraget. – Kommuner och landsting 
skall göra en bedömning av kandidater-
nas lämplighet och domstolen skall efter 
valet kolla belastningsregistret.

Vad sade remissorganen?
Sveriges kommuner och Landsting är 
mycket tydlig i sitt remissvar och skri-
ver att man avstyrker förslaget om en fri 
kvot för val av nämndemän och menar 
att dagens tydliga samband mellan all-
männa val till kommunala fullmäktige-
församlingar och partiernas nominering 
av kandidater skapar en legitimitet och 
förankring bland medborgarna. 

Och vad sade regeringen?
 Regeringen var inte nöjd med hur utred-
ningen tänkt sig att rekryteringen av den 
fria kvoten skulle gå till och i den sk lag-
rådsremissen utelämnade man den delen 
av utredningen. Istället begärde regering-
en att Statskontoret närmare undersöker 
hur det hela skulle kunna gå till.  Att re-
geringen var kallsinnig till utredningens 
förslag om en kvot på 50 procent behöver 
inte betyda att man avvisar tanken på icke 
politiskt nominerade nämndemän utan 
endast att man ville ha en bättre utredd 
metod för hur det hela skall fungera. 
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Vad tycker du?

ÄR DET DAGS FÖR EN FRI KVOT?
Utredningen Nämndemannauppdraget” 
föreslog förra sommaren att 50 procent av 
nämndemännen skulle rekryteras utanför 
det politiska systemet.  Intresserade som 
inte tillhörde något politiskt parti skulle 
kunna anmäla sig till kommunen som i sin 
tur undersökte vederbörandes kompetens 
och vandel. De nominerade valdes tillsam-
mans med de politiskt nominerade på ett 
vanligt kommunfullmäktigesammanträde.  
Ordföranden i Nämndemännens Riksför-
bund Lars Lassinantti var i sitt särskilda 
yttrande mycket kritisk och menade att 
förslaget som har ambitionen att rekrytera 
yngre personer till uppdraget ”inte kom-
mer att infria förväntningarna”. 
 Förslaget fick också kritik av remissin-
satserna inte minst av Sveriges kommuner 
och Landsting vars medlemmar, kommu-
nerna, skulle drabbas av nya berednings-
uppgifter. Det medförde att regeringen lyfte 
ut förslaget i sin lagrådsremiss och begärde 
att Statskontoret ytterligare skulle fundera 
över hur nomineringen av den fria kvoten 
skulle går till.  Statskontoret skall ta hjälp 
av bl a Domstolsverket, SKL och NRF. 
  Förslaget  är  ett  av  de mest  genomgri-
pande som drabbat lekmannainflytandet i 
svenskt rättsväsende och NRF har därför 
beslutat att ge möjlighet för landets nämn-
demannaföreningar redovisa sina åsikter och 
förslag.
  Det kan ske genom att använder sig av den 
mailadress  eller  postadressen  som  anges 
längst ner i Nyhetsbrevet. Men observera att 
det är genom föreningarna som man kan göra 
sin röst hörd. 

Så här kontaktar du NRF: via e-post: kansli@nmrf.se eller via 
postadress: Nämndemännens Riksförbund, Ågatan 15 C, 749 35 
Enköping.  Mer material finns på hemsidan (www.nmrf.se ).
Vill du ha kontakt med någon av styrelseledamöterna finns 
deras namn också på hemsidan. I höst tar Statskontorets ut-

redning om den fria kvoten ny fart för att vara klar i februari 
nästa år och därför vill vi gärna ha föreningarnas synpunkter 
så snart som möjligt.
Nämndemännens Riksförbund har fått en unik chans att delta i 
arbetet. Det är nu vi har en chans att påverka vår egen framtid! 


