Inför nämndemannavalet 2019
Vänligen ta del utav domstolsverkets nyhetsbrev inför Nämndemannavalet
2019 som skickades ut fredag 30 november, på följande länk.Inför Nämndemannavalet 2019 nr 3 2018. Detta brev skickas till dig för din kännedom, men riktas till dem som nominerar och väljer nämndemän.
Det finns ett utbildnings- och stödmaterial för de som ska arbeta med nomineringar av
nämndemän. Det består av en e-utbildning, en checklista, ett “kom-ihåg-att–berätta” för
den som är intresserad av att bli nämndeman samt några powerpointbilder för de som
vill hålla egna informationer.
Domstolsverket ber partierna att arbeta med nomineringar under mars-juni. Kommuner, landsting och regioner ombeds välja nämndemän i fullmäktige i augustiseptember. Domstolarna kan då få namnen på sina nämndemän senast 1 oktober 2019
och får då förutsättningar för att hinna kontrollera, administrera och utbilda nämndemännen innan årsskiftet 2019/2020. Våren 2019 kommer Domstolsverket i sitt uppdrag
även genomföra en kampanj riktad till allmänheten i syfte att uppmana till kontakt med
partier om man är intresserad av att vara nämndeman. Kampanjen behöver tajmas med
partiernas nomineringsarbete.
Hänvisa gärna intresserade
www.blinamndeman.se
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Nämndemännen är svenska folkets representanter i domstolarna. Ur ett demokratiperspektiv är det viktigt att de speglar befolkningen. Nämndemannakåren skiljer sig från
befolkningen på ett par punkter. För det första är medelåldern hög jämfört med Sveriges
befolkning. Det behövs nämndemän i alla åldrar, men det behövs fler som är yngre.
För det andra har majoriteten av nämndemännen har hittills rekryterats från partikretsarna. Att vara nämndeman är inte – och har aldrig varit – ett politiskt uppdrag.
Domstolsverket har i uppdrag av regeringen att verka för att fler nämndemän hämtas
utanför partipolitiken och för en föryngring av nämndemannakåren. Presumtiva nämndemän ska också få tydlig information om nämndemannauppdragets förutsättningar och
villkor.

Låt oss tillsammans – hjälpa till att hitta och rekrytera Sveriges mest lämpade personer
att bli nämndemän 2019!
Med vänliga hälsningen

FÖRBUNDSSTYRELSEN

