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amverkansavtalet 
DOV och NRF har nu undertecknat det avtal som 
reglerar samverkan mellan de båda parterna 

under 2022. Förbundsordförande Stefan Blomquist och 
vice förbundsordförande Roine Hangvar, träffade 31 
mars DOV:s generaldirektör Thomas Rolén. De var 
mycket nöjda med mötet och det förslag till årets 
samverkansavtal som diskuterades. NRF har fått gehör 
för flera frågor som tagits upp, bl. a så är anslaget för 
2022 nu 1 000 000 Skr, en ökning med 38 %. NRF har 
också fått större utrymme att själva hantera anslaget 
och detaljregleringen har minskat. Ökningen av anslaget 
ska i första hand användas till kompetensutveckling av 
nämndemän. NRF kommer också att förstärka 
kansliresurserna för att kunna erbjuda utökad service 
till lokalföreningarna. 

Höjd ersättning för resa med egen bil 
NRF hemställde i skrivelse (2022-02-01) till JU och DOV 
att bilersättningen bör höjas för att täcka 
bränslekostnaderna. Thomas Rolén meddelade att 
denna fråga är utanför DOV:s ansvarsområde. Frågan 
hör hemma hos regeringen och riksdagen (Förordning 
1982:814, kollektivavtal för statstjänstemän, 
villkorsavtalen 10 kap. 3§).  

NRF:s skrivelse (2022-02-01) till Justitiedepartementet 
och DOV avseende tillämpningen av ersättningsregler 
(Håkan Welins enkät). 
Thomas Rolén har diskuterat ersättningsreglerna vid ett 
samordningsmöte med lagmännen. Lagmännen har 
meddelat GD att de hanterar denna fråga själva i kraft 
av självständiga myndighetschefer. 
NRF har ännu inte fått svar på hemställan till 
Justitiedepartementet. 

Skenande advokatkostnader 
Den statliga utredningen är slutförd och avrapporterad. 
DOV har lämnat sitt remissvar. Totalt finns det 15 
förslag att ta ställning till, med syfte att reducera 
advokatkostnader. Thomas Rolén har noterat och 
bejakar NRF:s hemställan (2021-05-21), där NRF 
hemställer om att nämndemännens ansvar ska klarläggs 
och att nämndemännen ges utbildning om de ska kunna 
ta ansvar och vara delaktiga i beslut avseende 
advokaträkningar mm. 

 
 

 
DOV har i sitt remissvar svarat att de föreslår att 
nämndemännen inte skall delta i beslut som rör 
advokatkostnader. Detta beslut skulle ordföranden själv 
kunna ansvara för. NRF har framfört att det kan vara en 
framkomlig väg. Dock måste nämndemännen ges 
erforderlig utbildning om GD:s förslag inte antas. 

Kompetensutveckling 
Det finns alltså för 2022, 350 000 Skr, en ökning med 
150 000 Skr, att ansöka om till kompetensutveckling i 
form av föreläsningar och studieresor. Det kommer 
glädjande rapporter från lokalföreningarna att 
verksamheterna börjar komma igång. Anslaget är 
nästan dubblat i förhållande till 2021, så det finns 
utrymme för många kompetensutvecklingsaktiviteter. 
Se idébanken. 

Stämman 
7 motioner har inkommit och kommer att hanteras på 
Stämman. De avser arvoden och ersättningar, 
könsneutral benämning, stärka urvalssystemet till 
nämndemän och 3 motioner som avser förändringar i 
stadgarna. 
Anmodan att anmäla ombud har skickats ut till 
föreningarna och anmälningarna börjar komma in. 
Förra stämmans ordförande Nicolaus Nikander har 
tackat ja till att leda även 2022 års stämma. 
Handlingar till stämman kommer att distribueras vecka 
17/18 till ombud och övriga berörda. Handlingarna finns 
också tillgängliga på NRF:s hemsida (www.nmrf.se). 

Britt Winberg 
Britt som under 10 år har bemannat NRF:s kansli 
kommer att sluta 31 maj. Britt har med stort 
engagemang och kunskap om nämndemannasystemet 
och personliga kontakter med många föreningar och 
förtroendevalda administrerat NRF:s verksamhet och 
supportat lokalföreningarna nästan alla tider på dygnet. 
1 juni 2022 kommer Håkan Welin nämndeman i 
Uppsala och nuvarande ledamot i FS att bli ansvarig för 
kansliet. Håkan har stor erfarenhet av verksamheten 
och har bl. a skrivit boken Nämndemannen-uppdrag 
med förtroende.  
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