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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.
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Dubbelmöte i Mölndal
NRF:s förbundsstyrelse har sammanträtt 24-25 no-
vember i Mölndal och mötet  kombinerades med en 
välbesökt regionträff för västra Sverige.  Vice ord-
föranden i kommunstyrelsen Kaj Johansson hälsade 
välkommen och berättade om Mölndals kommun.  
Förbundsstyrelseledamöterna fick tillfälle att presen-
tera sig och det blev tillfälle till information om prak-
tiska frågor som förbundets ekonomi, utbildning, 
försäkringar, kanslifunktionen men också debatt om 
nämndemännens roll i domstolsprocessen.
 Regionmötet i Mölndal blev mycket uppskat-
tat och det finns kongressbeslut på att sådana re-
gelbundet bör ordnas. Det innebär tyvärr en stor 
påfrestning på ekonomin och FS beslutade därför 
att med hänvisning till ekonomin att nästa år avstå 
från ordförandeträffar.
 Moderator vid regionmötet var Ingela Ohldin som 
också är ledamot av förbundsstyrelsen.

Utredning utan nämndemän
Ordföranden i den sk Straffprocessutredningen lag-
man Stefan Strömberg  och utredningens sekreterare 
Cecilia Henning informerade i Mölndal om sin utred-
ningen som i vissa delar kommer att beröra nämnde-
männen och deras närvaro i domstolen. Utredningen 
har trots att det är en enmansutredning knutit flera 
jurister till sig, men alltså inga nämndemän! Utred-
ningen hoppas nå effektivisering och förtydliganden i 
rättsprocessen från polis till domstol. Åklagarnas roll 
har specialstuderats. Enligt Strömbergs framställ-
ning kommer nämndemännen att spela en allt min-
dre roll och inte minst nämndemännen i hovrätterna 
sitter löst.  Den efterföljande diskussionen visade att 
nämndemännen försvarar insynen i rättsväsendet och 
betonar den legitimitet som följer av att lekmännen 
deltar i dömandet.

Förbundsnytt från NRF

Alla nämndemän känner att det finns två pågående utred-
ningar om fortsatt nämndemanna medverkan vid våra dom-
stolar. Det gäller ”Nämndemanna-utredningen och ”Straff-
processutredningen” Förbundsordföranden Lars Lassinantti 
är med som expert i ”Nämndemannautredningen” för att 
tillföra utredningen erfarenheter som nämndemännen har 
från våra domstolar. 

Förbundsstyrelsen som hade sitt senaste sammanträde och 
regionträff i Mölndal, arrangerat av Storgöteborgs nf, fick 
en föredragning av utredarna lagman Stefan Strömberg och 
Cecilia Henning om syftet och tankarna kring det förslag 
som kommer att läggas fram i mars 2013. Styrelsen fick en 
utförlig genomgång av ”Straffprocessutredningen ” med 
en frågestund där styrelsen fick möjlighet att tillföra utred-
ningen NRF:s förväntningar. 

NRF är inte motståndare till att man ser över nämndeman-
nainstitutet i syfte att öka medborgarnas rättsäkerhet. Vi 
kommer att stödja aktivt våra politiska partier och Dom-
stolsverket i arbetet att utbilda/informera nämndemän som 
skapar grunden till förtroendet bland medborgarna. Utred-
ningar om nämndemanna-institutet kan inte kringgå frågan 
om högre arvodering av nämndemän även om utredningsdi-
rektiven inte tar upp den frågan. Båda utredningarna kom-
mer också att ta upp frågan om nämndemännens medver-
kan vid våra domstolar dvs antalet nämndemän vid  varje 
rättegång. Frågan är av central betydelse för allmänhetens 
insyn i rättsprocessen. Att skära ner antalet nämndemän vid 
rättstillämpningen i våra domstolar minskar allmänhetens 
insyn vilket enligt NRF inte får ske.  

”Insyn
i farozonen!”

Några ord från
vår ordförande

Förbundsordföranden Lars Lassinantti följde intresserat med när lagmannen 
Stefan Strömberg presenterade tankar kring
straffprocessen, tankar som inte precis ökar 
insyn och demokrati i rättsprocessen.
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Brister
i lojaliteten
Riksorganisationens ekonomiska bekymmer beror delvis på att många av 
landets ca 9 000 nämndemän valt att inte ansluta sig till förbundet. För 
dyrt säger någon, för lite aktiviteter säger nån annan…  och tidningen 
får man ju ändå! Förbundsstyrelsen har diskuterat problemet och besöker 
regelbundet föreningar som valt att stå utanför förbundet. Det visar sig då 
att många är obekanta med vilka fördelar som ett förbundsmedlemskap 
medför som t ex när det gäller utbildning, försäkringar resor med mera. 
Och gratis förbundstidning till icke-medlemmar är en förmån som i fram-
tiden kan ändras. Många nämndemän som tillhör föreningar utanför NRF 
känner dessutom obehag av att inte vara solidariska med förbundet som är 
nämndemännens enda röst i formella sammanhang som t ex i utredningar 
och inför regering och riksdag.
 Några är med och betalar vad det kostar medan andra åker gratis…!

Ny enkät till
stöd för NRF
Arbetet i den sk Nämndemannautredningen där bland annat förbundets 
ordförande Lars Lassinantti deltar som expert beräknas vara klar i mitten 
på nästa år. Utredningen påverkas naturligtvis av de angrepp som jurist-
professionen och media riktat mot nämndemännens närvaro i domstolarna. 
Det är därför viktigt att alla argument för fortsatt demokratiskt inflytande 
redovisas till utredningen.  Med färre nämndemän finns det uppenbar risk 
för att den mångåriga principen att medborgarna skall dömas av sina egna 
försvagas och att balansen förskjuts till nackdel för demokrati och insyn.  
Nämndemannasystemet är i dag billigt men med fler jurister finns det risk 
för att processen fördyras. För att få in så många synpunkter som möjligt 
vill förbundsstyrelsen ordna en enkät som skall gå ut till samtliga ordfö-
randen, kassörer och sekreterare. Frågorna förbereds fn och kommer att 
skickas med e-post till de berörda. Förhoppningen är att AU skall kunna ta 
del av svaren redan i mitten på februari.

ENGLANDSRESA
I HÖST!
NRF planerar en resa till England 
under hösten 2013. 
Resan kommer att omfatta fem (5) 
dagar och genomföras i samarbete 
med en resebyrå till självkost-
nadspris. Tanken är att studera de 
lekmannastyrda magistratsdomsto-
larna och jurysystemet vid Crown 
Courts m.m.    

Vill du följa med?
Anmäl intresse till kansli@nmrf.se 


