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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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NRF:s ledning det vill säga ordföran-
de Lars Lassinantti, vice ordförande 
Marika af Winklerfelt och kassören 
Bo Sjöberg har uppvaktat Domstols-
verkets nya generaldirektör Martin 
Holmgren (tidigare lagman i Nacka 
tingsrätt) för att diskutera förbundets 
framtid och nämndemannarollen i 
stort. Något ökat anslag till NRF 
kunde generaldirektören inte utlova 
men lovade att se positivt på en ny 
framställan.

HÖJT BIDRAG
FRÅN DOMSTOLSVERKET? 
Möjligheterna till höjt bidrag från 
Domstolsverket ser kanske inte så 
ljusa ut konstaterar NRF:s ordfö-
rande Lars Lassinantti som en kom-
mentar till besöket.  Men jag hoppas 
att DV efter den här uppvaktningen 
uppfattat våra krav och önskemål. 
Vi kommer att lämna in en ansökan 
om höjt anslag där vi förtydligar och 
specificerar skälen till varför ansla-
get bör höjas.
 - Vi kunde visa på att medlemsan-
talet sjunker bland annat beroende 
på sammanslagningen av tingsrät-
ter.  Vi påpekade också att samtliga 
nämndemän i dag får Tidningen 
Nämndemannen vilket gör att vissa 
föreningar inte tycker att det ”lönar 
sig” att bli medlemmar. Förbundet 
kommer också under det kommande 
året att drabbas av extra kostnader i 
samband med kongressen i maj nästa 
år.  Blir det en extrakongress 2016 
(ny valperiod) så medför även det 
ökade kostnader.

NYTT INFORMATIONSPAKET
Utbildning och information som är 
viktiga uppgifter för NRF diskute-
rades under sammankomsten. Dom-
stolsverket har tagit fram ett nytt in-
formationspaket ”Bli nämndeman” 
som bland annat redovisas på NRF:s 
hemsida och på sociala media. NRF:s 
representanter var också intresserade 
av att friare kunna disponera det an-
slag som DV ger för studieresor. 
Det kan i dag endast användas för re-
sor inom Norden men det finns öns-
kemål bland nämndemännen att göra 
studieresor till andra länder. 
 Frågan om den sk fria kvoten lig-
ger fn hos Statskontoret som väntas 
komma med ett förslag i februari. 
Riksdagens beslut om ett extraval i 
mars 2015 innebär förmodligen att 
behandlingen av förslaget försenas 
och inte att kan passera riksdagen 
förrän en bra bit in på det nya året. 

 

POSITIVT INTRYCK 
Domstolsverkets nya generaldirektör 
var som sammanfattning positiv till 
det arbete som nämndemännen ut
för i det svenska rättsväsendet.  Han 
hoppades på goda och regelbundna 
kontakter med NRF för att i tid kun-
na lösa gemensamma problem. 
 Marika af Winklerfel och Bo Sjö-
berg redovisade på förbundsstyrelsens 
sammanträde i slutet av november sina 
intryck av mötet med Martin Holmgren. 
 - Mycket positivt och värdefullt, 
inte minst med tanke på att det sked-
de så snart efter det att Martin Holm-
gren tillträde. Vi hoppas nu kunna 
återkomma med en ansökan som så 
noga som möjligt redovisar vårt eko-
nomiska läge.

NÅGRA UPPGIFTER FRÅN 
DOMSTOLSVERKETS HEMSIDA:
”Domstolsverket är en statlig myn-
dighet som lyder under regeringen 
och som fungerar som en serviceor-
ganisation till domstolarna i landet. 
Domstolsverket har ingen bestäm-
manderätt över domstolarnas döman-
de verksamhet eller deras domslut. 
Det kan handla om frågor som perso-
nalutveckling, utbildning och infor-
mation, utarbetande av föreskrifter, 
råd och anvisningar och att svara 
för att verksamheten bedrivs på ett 
effektivt och för medborgarna lätt-
tillgängligt sätt.
 Inom verksamhetsområdet är ca 
6 700 människor anställda och till-
sammans omsätts inom området cir-
ka 6 miljarder kronor årligen”.

NRF:s ledning hos generaldirektören
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Ett givande möte med hopp om framtiden 
säger NRF:s ordförande Lars Lassinantti 
om besöket hos nye generaldirektören 
Martin Holmgren.



Intensiv tid för valberedningen
Valberedningens arbete blir allt intensivare. 
Flera av ledamöterna i förbundsstyrelsen lämnar 
sina uppdrag som nämndemän och därmed ock-
så sina platser i förbundsstyrelsen. Höstens val 
av nämndemän bör vara klara vid det här laget 
men gäller enbart för en period av ett år vilket 
innebär att även ledamöterna i förbundsstyrelsen 
väljs endast på ett år.  Valberedningen får därför 
bereda sig på ett hårt arbete och är tacksam för 
alla tips och förslag. Partierna har för att undvika 
den mediala kritiken om politisering uppmanats 
att leta nämndemän även utanför den politiska 
sfären. Även det kan innebära problem för val-
beredningen som får pröva kandidater som man 
har mindre kännedom om. 
 Valberedningens ordförande heter Erland 
Eriksson och han kan nås på:
erland.eriksson@pitea.se
eller 070-566 12 58
 Och senast 9 mars 2015 vill man förslagen!

Ekonomin repar sig
Valberedningens arbete blir allt intensi-
vare. Förbundets ekonomi har under en 
period varit hårt pressad. Ett skäl är den 
allt svagare anslutningen till NRF och att 
alltfler utnyttjar det gratisåkande som det 
innebär att inte solidariskt betala för 

gemensamma kostnader. Samtidigt har 
statens bidrag till NRF stått still under 
flera år vilket gjort att NRF:s möjligheter 
till utbildning, service och opinionsbild-
ning begränsats. Tack vare hårda bespa-
ringar vad gäller lokaler, sammanträden 

och regionmöten har förbundsstyrelsen 
och kassören Bo Sjöberg kunna presen-
tera en positiv budget framtill mitten av 
november och en positiv prognos för hel-
året 2014.

Kongress i Örebro 9-10 maj
Valberedningens arbete blir allt intensivare. Nämndemännens Riksförbund 
håller kongress i Örebro helgen 9-10 maj nästa år . 80-90 delegater och 
inbjudna gäster beräknas delta och bland inbjudna gästerna finns justitie-
minister Morgan Johansson och Domstolsverkets nye generaldirektör Mar-
tin Holmgren. Kongressmiddagen på lördagskvällen hålles på Örebro slott. 
Örebro kommun representeras av bland andra kommunstyrelsens ordföran-
de Lena Baastad.
 Värd i Örebro är Örebros Nämndemannaförening vars ordförande Bo 
Sjöberg dessutom är kassör i NRF:s förbundsstyrelse. Programmet är full-
matat med förhandlingar och diskussionen och beräknas vara klart först på 
söndagseftermiddagen.  NRF har ca 50 medlemsföreningar som vardera har 
rätt att skicka en delegat, de större föreningarna med över 100 medlemmar 
får skicka två. 
 Föreningen i Örebro med 120 medlemmar är efter sammanslagningar en 
av de största i landet.  Ordförande och kassör är Bo Sjöberg som är leda-
mot av kammarrätten i Göteborg. Han är dessutom fackligt aktiv i Lärarnas 
Riksförbund. 
 Sista anmälningsdagen för ändringar i stadgan är sista februari 2015. 
Motioner till kongressen skall vara inlämnade senast sista mars. Före nyår 
kommer inbjudan till kongressen att gå ut till samtliga medlemsföreningar .
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Nämndemännens Riksför-
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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 
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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. 
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