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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.

MARS 2013

NY REMISS
 JULI 2013

Varning för maktmissbruk

NRF ställer sig i grunden positiv till 
många av utredningens förslag. Vi tror 
– dock utan att närmare ha granskat 
detaljerna i alla förslag - att vad utred-
ningen föreslår under följande rubriker 
kan bidra till att uppnå de uppsatta må-
len för utredningen.  

•  Förbättrad information till den till-
 talade om brottmålsprocessen
•  Åklagarens skyldighet att alltid ange 
 påföljdsyrkande i åtalet
•  Tre nivåer av behovsanpassad brott-
 målsprocess
•  Förenklad hantering av erkända mål
•  Avgörande av mål i den tilltalades 
 utevaro
•  Synpunkterna på genomförandet av 
 förslagen

Däremot har vi vissa avvikande syn-
punkter när det gäller utredningens för-
slag om hur rätten bör vara samman-
satt på olika nivåer i rättsprocessen och 
den roll som tilldelas nämndemännen. 
Detta kommer vi att uppehålla oss vid 
i det följande. 

Enligt utredningens förslag behålls 
som huvudregel att tingsrätten alltid 
ska kunna avgöra ett mål med minst en 
lagfaren domare och tre nämndemän. 
Samtidigt föreslås att fler mål än idag 
vid huvudförhandling ska kunna avgö-
ras med bara en lagfaren domare.  
 Gränsen för när det kan ske föreslås 
vara densamma som i förslaget om när 
mål kan avgöras i den tilltalades ute-
varo. Det innebär bl.a. att det vid en 

fällande dom inte ska vara aktuellt att 
döma till mer än sex månaders fäng-
else. Idag gäller att det inte ska finnas 
anledning att döma till annan påföljd 
än böter i mål om brott där inte svårare 
straff än böter eller fängelse i högst 
sex månader är föreskrivet. Förslaget 
innebär således att man nu skulle ta 
steget fullt ut och inkludera även kor-
tare fängelsedomar där åklagarens på-
följdsyrkande blir avgörande för rätt-
tens sammansättning.
 Redan en fängelsedom på sex må-
nader är en ingripande påföljd för den 
tilltalade och även i dessa mindre mål 
kan bevisvärderingen vara väl så kom-
plicerad att en medverkan av nämn-
demän kan vara motiverad. Eftersom 
den stora mängden brott hamnar inom 
denna ram får detta dock ställas mot 
de berörda parternas intresse av att 
målen inte blir liggande utan kan avgö-
ras skyndsamt.  I jämförelse med den 
praxis som gäller i Norge och Finland 
där gränsen för lekmannamedverkan 
satts högre - ett års respektive två års 
fängelse – kan den föreslagna grän-
sen på sex månader anses rimlig. NRF 
kan därför med viss tvekan ställa sig 
bakom de preciseringar som föreslås 
införas i Rättegångsbalken 1 kap 3 b § 
andra stycket när det gäller vilka ären-
den som kan avgöras av en lagfaren 
domare. 
 Där tydliggörs också att brott av 
allvarligare karaktär där åklagarens 
påföljdsyrkande överskrider den före-
skrivna tidsgränsen enligt huvudregeln 
kräver medverkan av nämndemän.     

Nämndemännens Riksför-
bund har lämnat ett re-
missvar på Straffprocess-
utredningens betänkande 
”Brottmålsprocessen”. Re-
missen har författats av 
förbundets vice ordförande 
Marika af Winklerfelt och 
adjungerade ledamoten av 
förbundsstyrelsen Mats Lin-
der.  I remissvaret är NRF  i 
huvudsak positiv till utred-
ningens förslag men varnar 
för att möjligheten för åkla-
garen att begränsa påföljden 
öppnar för maktmissbruk.

Justitieminister Beatrice 
Ask bjöd in till ett runda-
bordssamtal om reformbe-
hovet av nämndemannasys-
temet onsdagen den 7 mars. 

Inbjudna var de olika rättsinstanser 
som tidigare beretts tillfälle att lämna 
synpunkter på Justitiedepartementets 
kartläggning av nämndemannasys-
temet - bland dem Nämndemännens 
riksförbund. 

Beatrice Ask betonade att det var 
viktigt med nämndemän och att de 
behövdes i rättstillämpningen. Hon 
framhöll att det finns totalt 9000 djupt 
engagerade nämndemän i landet. Men 
det finns frågor som inte fungerar rik-
tigt bra och då kan ”en vårstädning” 
behövas för att ta bort det som inte 
är till gagn för verksamheten. Syftet 
med dagens rundabordssamtal var att 
dryfta de synpunkter som kommit in 
till departementet.  

Ordningen för nominering
av nämndemän

Det konstaterades att de flesta länder 
har någon typ av lekmannamedverkan 
i domstolarna antingen i form av jury-
system där någon form av lottnings-
metod används för urvalet eller ett 

system som i Sverige där lekmännen 
utses genom val. Det diskuterades vil-
ket av dessa system som skulle vara 
bäst för att hitta nämndemän som på 
ett legitimt sätt kan representera hela 
befolkningen. 

De flesta var överens om att man inte 
ville ha något allmänt lottningssystem. 
För att vara lämplig som nämndeman 
bör man ha ett aktivt samhällsintresse 
och det ansågs av de flesta bättre kun-
na tillgodoses genom nuvarande sys-
tem där de politiska partierna nomine-
rar. Några ansåg dock att valsystemet 
behövde vidgas och avpolitiseras. 
Här hänvisades bl.a. till Montesqieus 
maktfördelningslära enligt vilken den 

politiska och dömande makten bör 
vara åtskilda. Några framhöll att ut-
ländska besökare tyckte det var kon-
stigt att nämndemän är politiskt no-
minerade vilket ibland uppfattats som 
att vi skulle ha politiska rättegångar i 
Sverige. Från advokatsamfundets sida 
föreslogs ett förändrat valförfarande 
som skulle administreras genom läns-
styrelserna för att få bort den politiska 
kopplingen men ändå med möjlighet 
för de politiska partierna tillsammans 
med opolitiska organisationer att no-
minera nämndemän. Stefan Ström-
berg, som företrädde Straffprocess-
utredningen, ansåg dock att det var 
direkt olämpligt att släppa in andra or-
ganisationer än de politiska partierna 
i nomineringsprocessen eftersom de 
representerade särintressen och därför 
inte fyllde kraven på legitimitet.    

För att underlätta rekryteringen av 
nämndemän och kontrollen av deras 
lämplighet föreslogs att man skulle 
kunna ändra valtidpunkten. Det beto-
nades att det var viktigt att nämnde-
män var oförvitliga medborgare som 
inte var brottsligt belastade. Hur det 
skulle kunna kontrolleras diskutera-
des samtidigt som frågan ställdes hur 
man ska se på dem som redan avtjänat 
sitt straff. En bättre återkoppling från 
domstolarna till de politiska partierna 
efterlystes om nämndemän som miss-

Rundabordssamtal 
om nämndemannasystemet

MARS. 2012

Marika af Winklerfelt
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Oroväckande är dock det undan-
tag från huvudregeln som föreslås i 
samma paragraf att rätten ska kunna 
bestå av tre lagfarna domare utan 
deltagande av några nämndemän om 
det finns skäl för det med hänsyn till 
målets omfattning eller beskaffen-
het. Då har man helt bortsett från vad 
som är nämndemännens roll i proces-
sen - nämligen att representera med-
borgarna - vilken inte kan ersättas av 
aldrig så många jurister. I brottmål 
där bevisfrågorna står i centrum har 
nämndemännen sin viktigaste roll och 
juristerna har inte i förhållande till 
nämndemännen någon särskild kom-
petens för bevisvärdering. Att mål 
avgörs inom en sluten krets av enbart 
jurister, som dessutom är arbetskam-
rater med likartade kunskaper och 
värderingar, innebär också risk för att 
ett grupptänkande utvecklas som kan 
leda till att viktiga omständigheter 
förbises. I rättsligt komplicerade mål 
kan det naturligtvis ibland vara moti-
verat att fler juristdomare ingår i rätten 
men det får inte utesluta deltagande av 
nämndemän. Utredningen hänvisar 
här till vad som gäller i Finland men 
förebilden skulle istället kunna hämtas 
från Norge där rätten i sådana mål kan 
bestå av två lagfarna domare och tre 
lekmannadomare.       

NRF ställer sig också avvisande till 
förslaget att vid brottmålsförhandling-
ar i hovrätten endast lagfarna domare 
ska ingå i rätten. Nämndemännen fö-
reslås alltså helt avskaffas i dessa mål. 
Här tycks utredarna vara av uppfatt-
ningen att det i och med att hovrätten 
ska överpröva och inte ompröva tings-
rättens dom innebär att enbart krav på 
juridiskt skolade domare är motiverat. 
Vid sidan av allmänhetens legitima 
krav på insyn även i hovrättsförhand-
lingarna anser NRF, åtminstone i mål 
där prövningen gäller själva skuldfrå-
gan, att nämndemän ska ingå i rätten 
för att delta i bedömningen av tro-
värdigheten hos dem som framträder. 
Även här kan Norge utgöra förebild 
där det för omprövning av skuldfrågan 
krävs tre lagfarna domare och t.o.m. 
fyra lekmannadomare. Det bör också 
observeras att om straffprocesskom-
mitténs förslag att tre lagfarna domare 
ska kunna ersätta nämnden i tingsrät-
ten så ska sådana mål enligt förslaget 
prövas av fyra lagfarna domare i hov-
rätten. Det innebär att inga nämnde-
män överhuvudtaget kommer att ha 
deltagit i handläggningen av dessa 
mål. Detta är inte rimligt med tanke på 
att det gäller mål med allvarlig brotts-
lighet där kraven på insyn från allmän-
heten måste ställas särskilt högt. 

Även om vi således i princip stödjer 
utredningens förslag om en förenklad 
hantering av erkända mål och bötes-
mål vill vi peka på att dessa förslag 
tillsammans med övriga förslag om 
rättens sammansättning enligt ovan 
påtagligt kommer att minska allmän-
hetens – genom nämndemännen – in-
syn i rättsprocessen. Fler mål kommer 
enbart att avgöras genom strafföreläg-
gande av åklagaren eller genom dom 
av bara en lagfaren domare. När det 
gäller straffutmätningen och valet av 
påföljd som varit en för nämnden vik-
tig uppgift kommer den att begränsas 
av åklagarens påföljdsyrkande. Det 
går inte att bortse från att detta kan 
öppna för maktmissbruk. Innan Straff-
processkommitténs förslag i dessa 
avseenden genomförs är det därför 
viktigt att avväga allmänintresset av 
en effektiviserad rättsprocess mot de 
krav på insyn i domstolarnas avgöran-
den som medborgarna i en demokra-
tisk rättsstat har rätt att ställa.


