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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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På vårriksdagens sista dag
beslutade riksdagsledamöterna 
bland annat:
• Kraven på  nämndemännen i dom-

stolarna ska skärpas. 
• Domstolen ska kunna begära ut-

drag ur polisens belastningsregis-
ter och nämndemannen får inte ha
försatts i konkurs. 

• Det ska också bli lättare för dom-
stolen att avsätta en nämndeman 
som begått brott eller som på an-
nat sätt visat sig vara olämplig 
som nämndeman. 

• Nämndemännen ska dessutom 
gå en obligatorisk introduktionsut-
bildning.    

• Nämndemannauppdraget 
är inget politiskt uppdrag, därför 
ska val av nämndemän hållas vid 
en annan tidpunkt än i anslutning 
till val av kommun- och lands-
tingsfullmäktige.

Ovanstående är i stort sett ordagrant det 
beslut som riksdagen tog 25 juni i år. Be-
handlingen ledde till livlig debatt om det 
mesta i den stora Nämndemannautred-
ningen.  Även frågan om den fria kvoten 
diskuterades även om den inte stod på 
dagordningen utan skall utredas vidare av 
Statskontoret som beräknas komma med 
ett förslag i februari nästa år. Det kan till-
läggas att samtliga reservationer avslogs.

Några riksdagsledamöter förordade en fri 
kvot med motiveringen att nomineringar 
via de politiska partierna kan leda till att 
medlemmar i klandervärda partier med 
”nazister” och ”extremfeminister” kan 
komma in i domstolarna. En representant 
från Miljöpartiet hoppades att den fria kvo-
ten skulle leda till att nämndemannakåren 
i framtiden inte bara skulle bestå av ” vita, 
manliga pensionärer”.  

Lite om splittringen inom de olika blocken 
blev det också plats för denna sista dag i 
riksdagen före valet i september.

Mattias Jonsson (S)
Jag tror, fru talman, att vi med förskju-
ten valprocess får ett bättre system med 
mer fokus på nomineringar, vilket är bra. 
Därmed stärker vi förtroendet för nämnde-
mannasystemet, och vi underlättar för våra 
nämndemän genom att ha en obligatorisk 
utbildning. Det har vi saknat. Jag tror att 
det är oerhört klokt att inte dra ned på an-
talet nämndemän utan i stället försvara det 
i stort sett väl fungerande system som vi 
har. Däremot tror jag inte på utredningens 
förslag om fri kvot. Det finns en reserva-
tion som jag vill yrka bifall till, nämligen 
reservation 2, som tar sikte på arvoden för 
nämndemännen. 

Agneta Börjesson: Varning för ”vita, manliga 
pensionärer”.

Agneta Börjesson (MP) Vi i Miljöpar-
tiet tycker att man borde ha gått längre för 
att stärka nämndemannarollen, och vi har 
därför skrivit sju reservationer baserade på 
den breda och omfattande kommittémo-
tion som vi skrev i höstas. …Det är min be-
stämda uppfattning att något behöver göras 
för att ersättningarna ska bli mer i paritet 
med arvoden för motsvarande arbetsupp-
gifter. Det skulle ge ett större utrymme åt 
de förvärvsarbetande och studenter som 
vill ta ett uppdrag som nämndeman. …Den 
viktigaste frågan, som jag ser det, är synen 

på fri kvot, och där delar vi i Miljöpartiet 
utredningens uppfattning. Vi sticker ut och 
vill att en så stor andel som 50 procent av 
nämndemännen ska komma från områden 
utanför de politiska partierna. För att kunna 
göra den typen av rekryteringar kräver det 
givetvis organisation i kommunerna. ….På 
så sätt skulle det inte vid varje domstols-
process sitta tre vita manliga pensionärer, 
eller något liknande. 

Lena Olsson (V)  För Vänsterpartiets 
del tycker vi att det vore bra att ha en fri 
kvot, men vi tycker att man tog i ganska 
rejält med 50 procent. Det var inte heller 
bara 50, utan minst 50 procent som utred-
ningen lade fram som förslag. Det är lite 
magstarkt för oss att börja så. Vi tycker att 
man kunde ha börjat med 20 procent för 
att sedan utvärdera och se om det blev som 
vi trodde. Hade det blivit bra kunde man 
eventuellt ha ökat på kvoten. Vi har också 
tillsammans med Miljöpartiet en reserva-
tion som handlar om återkoppling från 
domstolarna till kommunfullmäktige om 
hur nämndemännen sköter sig. 

 Jan R Andersson (M) . Alla vi som 
arbetar politiskt vet att efter val är det 
en hektisk period då många personer ska 
nomineras. Ofta hamnar nämndemännen 
längst ned på valberedningens lista på för-
slag till personer. Därför är det rimligt att 
skilja ut den processen och skjuta den till 
året efter. Det kommer i praktiken att inne-
bära att det blir val av nämndemän både 
2014 och 2015. Det senare valet kommer 
att gälla fram till 2019. … Vad kan vi den 
sista dagen av debatter i Sveriges riksdag 
före valrörelsen konstatera när det gäl-
ler oppositionens rättspolitik? Den är väl 
minst sagt spretig. Låt mig ge ett exempel 
angående den fria kvoten. Ett oppositions-
parti föreslår 0 procent, ett annat 20 pro-
cent, ett tredje 50 procent och ett fjärde 100 
procent. Dessutom har några partier ändrat 
sig på vägen. 

Johan Pehrson (FP) Vi liberaler tror att 
mångfald är bra, och vi tycker att nämnde-
mannainstitutet spelar en viktig roll. 
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Flera av de saker som kom fram i utredning-
en - fri kvot och förbättrade ersättningar - är 
fullt relevanta att titta vidare på. Det är inte 
första gången vi talar om nämndemannain-
stitutet. Som det redogjordes för en stund 
sedan tittade den tidigare socialdemokra-
tiska regeringen på frågan. Man gick långt 
men fick inte igenom förslagen i den social-
demokratiska riksdagsgruppen. Jag förstår 
att Socialdemokraterna tycker att det är vik-
tigt att behålla systemet, och jag tycker att 
det är bra att ni söker bred enighet. Därför 
står Folkpartiet bakom förslaget, även om 
vi inte har gjort någon hemlighet av att vi 
kan tänka oss att genomföra vissa modifie-
ringar på sikt.

Johan Linander (C)
Centerpartiet är ett av de partier som står 
bakom att bredda rekryteringen av nämnde-
män genom att öppna en så kallad fri kvot. 
Det är fråga om en möjlighet även för icke 
partiaktiva personer som inte vill knyta 
sig till ett parti att ändå kunna tjänstgöra 
som nämndeman i domstol. Självklart ska 
samma lämplighetsprövning gälla för dessa 
som för dem som nomineras av partierna. 
Jag har lite svårt att förstå den tilltro till 
partierna som framför allt Socialdemokra-
terna har…Jag tror att organisationer som 
Röda Korset, idrottsföreningar, scoutrörel-
sen, kyrkan och många andra skulle vara 

lika väl lämpade som partierna på att no-
minera lämpliga personer att tjänstgöra 
som nämndemän. Vi ska inte glömma bort 
att vid valet 2010 fick ett nazistiskt parti 
mandat i Grästorps kommunfullmäktige. 
Samma parti ställer upp med kandidater i 
många kommuner i det kommande valet. 
Om olyckan är framme ska även det partiet 
nominera till nämndemän.

Caroline Szyber (KD)
Men detta betänkande är bra, och jag tycker 
att det är viktigt att trycka på utbildningens 
betydelse. Även Kristdemokraterna hade 
gärna sett en höjd ersättning för det viktiga 
jobb som nämndemän gör. Men det var 
tydligt att det skulle vara kostnadsneutralt. 
Det behöver inte betyda att utredningen 
inte tycker att nämndemän ska få en skä-
lig ersättning. Däremot är det viktigt att ta 
ansvar för ekonomin. Om vi inte minskar 
antalet nämndemän, vilket vi inte gör, kan 
vi inte höja ersättningen. Men ambitionen 
finns, och vi kommer absolut att titta vidare 
på detta. 

Maria Abrahamsson (M)
Men, fru talman, efter valet i höst måste vi 
här inne och utanför riksdagen kallt räkna 
med en ökning av nämndemän inte bara 
från Sverigedemokraterna, som vi har hört 
här, utan också från det ultranationalistiska 

Maria Abrahamsson Endast jurister i domsto-
larna! 

Svenskarnas parti och från det extremfemi-
nistiska partiet FI. De kan bli nämndemän i 
våra domstolar. Det är ju så att alla partier 
som röstas in i kommuner och landsting 
också har rätt att nominera nämndemän till 
både underrätterna och överrätterna, och 
även till migrationsdomstolen. En sådan 
ordning kan, när man tänker efter, allvar-
ligt skada allmänhetens förtroende för hela 
Domstolssverige. För min del tänker jag 
fortsätta att driva på för att landets rättskip-
ning ska förbehållas juridiskt utbildade per-
soner. 
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När skall nämndemännen väljas?
Det är viktigt, menar regeringen, att 
man tydligt markerar att nämndeman-
nauppdraget inte är ett traditionellt 
politiskt uppdrag och föreslår att valet 
av nämndemän sker året efter valen till 
kommuner, landsting och riksdag. 

I propositionen heter det: 
”Nämndemän som väljs efter valen till 
kommun- och landstingsfullmäktige 
2014 ska väljas för ett års tjänstgöring 
under perioden den 1 januari – 31 de-
cember 2015. Under 2015 ska nämnde-

män väljas för tjänstgöring från och med 
den 1 januari 2016. Dessa nämndemän 
ska väljas för fyra år enligt 21 §. Den 
exakta tidpunkten för valet 2015 förfogar 
respektive kommun- och landstingsfull-
mäktige över men för att uppnå de syften 
som eftersträvas, bl.a. att hinna ge alla 
valda nämndemän utbildning, bör valen 
genomföras i god tid innan tjänstgöringen 
påbörjas den 1 januari 2016.
 För de nämndemän som har utsetts 
för tiden till och med den 31 december 
2014 ska äldre bestämmelser gälla, 
bl.a. i fråga om krav på lämplighet och 
behörighet.”

Även om kommunerna förlägger valen 
till ganska sent på året 2015 är det redan 
nu hög tid att man (läs Domstolsverket) 
förbereder den information och utbildning 
som skall ges till de nämndemän som 
skall börja sin tjänstgöring 1 januari 2016. 
 NRF kommer i sin uppvaktning av 
verket ta upp frågorna om den framtida 
utbildningen och påpeka vilka möjlig-
heter förbundet har att medverka.  

Den som vill veta mer om underlag, 
beslut, talarlista, debatt mm kan gå in 
på riksdagens hemsida:
www.riksdagen.se


