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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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Nämndemannautredningen skall ha sitt 
tredje sammanträde den 23 jan. Hur 
långt har utredningen kommit? Utred-
ningen arbetar successivt genom olika 
delar av vårt nuvarande system men 
även med blickar på hur våra grannlän-
der har löst frågan om nämndemännens 
medverkan. Finland har för att nämna 
ett exempel en åldersgräns för nämnde-
män vid 63 år. Jag kan nog lova att detta 
inte är något för oss i Sverige. I Finland 
har också åklagarna betydligt större 
inflytande när det gäller rättstillämp-
ning och åtal. Det verkar som att även 

vi här i Sverige kommer att kanalisera 
större inflytande till åklagarna. Detta 
kommer av allt att döma föreslås i det 
färdiga utredningsförslaget från ”Straff-
processutredningen”. Förslaget kommer 
i mars. Närmast diskuterar nämndeman-
nautredningen bl.a. alternativa sätt att 
nominera nämndemän till domstolarna 
och hur det i så fall skall administreras.
 Arvodesfrågan hänger hela tiden med i 
diskussionerna i utredningen.
 NRF bevakar och följer aktivt vad 
som händer i dessa båda utredningar 
som nu är högaktuella. Jag vill uppmana 

alla våra medlem-
mar att engagera 
sig och delta i dis-
kussioner och de-
batter som ger avtryck hos våra besluts-
fattare. Det är nu högtid att vi inom NRF 
gemensamt sätter extra tryck på våra be-
slutsfattare så att nämndemännens öns-
kemål blir tillgodosedda. 
Alla vi nämndemän inom NRF måste 
hjälpas åt i denna så viktiga fråga. 

Lars Lassinantti 

Pengar att söka!
Årligen budgeterar NRF 100 000 kr – 
öronmärkta pengar, för NRF anslutan 
föreningars utbildningsbehov. Villkoren 
finns att läsa på hemsidan www.nmrf.se 
föreningar / utbildning/ resor
Först till kvarn gäller!
På hemsidan finns också information om 
Studieresor till institutioner inom rättsvä-
sendet. Till den aktiviteten anslår Dom-
stolsverket medel och NRF administre-
rar. Välkomna med ansökningar!

Resan till England
Följ med NRF till London 13-17 okto-
ber 2013! Pris: 9.900:- Flyg från Stock-
holm, Göteborg eller Köpenhamn inkl. 
flygskatter, 4 nätter i dubbelrum på 
centralt mellanklasshotell inkl fru-
kost, välkomst- och avslutningsmidda, 
transfer flygplatsen-hotellet t/r, trans-
porter inom London,  stadsrundtur, 
Svensk reseledare. Tillägg: Enkelrum 
4 nätter, 1.600:- samt måltider, entréer. 
Anmäl intresse till kansli@nmrf.se se-
nast den 28 mars.

Nämndemännen i Sverige får möjlighet att påverka två viktiga utredningar som beräknas bli klara under 
2013. NRF har för ändamålet gjort i ordning två enkäter och den första har redan distribuerats till ordföran-
den, kassörer och sekreterare i föreningar anslutna till förbundet. OBS: synpunkter skall lämnas till fören-
ingen och att det är föreningen som i sin tur lämnar sitt svar till NRF. Det är bråttom och svaren skall lämnas 
senast 1 feb.  De fotominiatyrer som finns med i dagens nyhetsbrev är, trots viss läsbarhet, endast illustrationer.

DIN RÖST ÄR VIKTIG!

Enkät till medlemsföreningar inom NRF
”Ett modernare nämndemannasystem” 
Senast 1 februari behöver NRF få svar via e-post  
kansli@nmrf.se eller via brev till
NRF, Box 8140, 104 20 STOCKHOLM

Namn: 
Domstol: 
Nämndemannaförening: 
Hur många ordinarie tjänstgöringsdagar sche-
maläggs varje nämndeman per år i Er domstol?
Tingsrätt  antal  ______
Förvaltningsrätt antal  ______
Kammarrätt  antal  ______
Hovrätt   antal  ______
Övriga domstolar antal  ______

Håller domstolen någon introduktionsutbildning 
för nyutnämnda nämndemän vid mandatperio-
dens början?
❍   Ja  ❍ Nej
Erbjuds nämndemän som valts genom fyllnads-
val någon introduktionsutbildning?
❍   Ja  ❍ Nej

Hur lång är introduktionsutbildningen?
❍ En timme

❍ En halv dag
❍ En hel dag
❍ Vid mer än ett tillfälle.

Vilka av frågeställningarna nedan behandla-
des under introduktionsutbildningen?

❍  Etik   
❍  Jäv
❍  Saklighet och objektivitet 
❍  Vikten av att hålla tider
❍  Att i god tid anmäla förhinder 
❍ Arvode
❍  Processuella regler   
❍  Uppförande, klädsel och bemötande 
     i förhandlingssalen
❍  Gällande rätt och rättsskipning
❍  Övrigt

Vilken deltagandefrekvens har nämndemännen 
vid den erbjudna introduktionsutbildningen?
❍ 00-30 %  ❍ 71-90 %
❍ 31-50 %  ❍ 91-100%
❍ 51 -70 %

Ett dramatiskt år för Nämndemännen
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