
 
”Ett gott Exempel” –det kom ett brev från Alingsås 
Nämndemannaförening… 
 
Det kom för en vecka sedan ett brev till Nämndemännens Riksförbunds (NRF) styrelse. 
Brevet, som kom till NRF, var från Alingsås Nämndemannaförening och är ett mycket 
gott exempel på hur man från lokalföreningen i Alingsås önskar hälsa nya nämndemän 
välkomna till tingsrätten och i förlängningen få de nya nämndemännen att ansluta sig till 
lokalföreningen och NRF. 
 
Vi i NRF styrelse anser att det under hösten och vintern är ”det perfekta tillfället” att värva 
nya medlemmar till lokalföreningarna/NRF. Ca 30-40% av landets totalt 8500 nämndemän 
kommer 1:a jan 2020, bytas ut mot nya nämndemän. NRF styrelse uppmanar därför 
lokalföreningarna att försöka göra sitt yttersta för att värva (alla) dessa nya kolleger till 
lokalföreningarna /NRF.  
 
Brevet från Alingsås Nämndemannaförening är ett utmärkt exempel, som kanske kan 
inspirera andra föreningar att också göra liknande rekryteringskampanjer. I dag är vi ca 2500 
medlemmar i NRF. Om vi tillsammans anstränger oss att rekrytera flertalet av de nya 
nämndemannakollegerna, så torde vi snabbt kunna fördubbla medlemsantalet. 
 
Rekryteringsfrågan är ett av NRF:s strategiska fokusområden. 
Storleken har betydelse… och lokalföreningarna/NRF framstår som en än mer relevant och 
starkare aktör, om en majoritet av nämndemännen är anslutna till Nämndemännens 
Riksförbund /NRF. 
 
Brevet från Alingsås Nämndemannaförening går att läsa nedan: 
 
/Stefan Blomquist 
NRF Styrelse 
Stefan.blomquist@nmrf.se 
 
 

Välkommen till Alingsås Tingsrätt!    (2019-09-01) 
Vi som på det här sättet tar kontakt med Dig som nyvald nämndeman är Alingsås Tingsrätts 
Nämndemannaförening som ingår i Nämndemännens Riksförbund. Vi är en 
intresseförening och som namnet anger har att ta till vara Ditt intresse som nämndeman. 

 

Som Du säkert vet har lagstiftarna tagit beslut om att det skall genomföras en fylligare 
introduktion/utbildning av nyvalda nämndemän. Den är obligatorisk och en förutsättning 
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för att få tjänstgöra. Utöver det kan vi genom föreningen erbjuda ett brett utbud av 
utbildningar i form av föreläsningar och studiebesök. Oftast i samarbete med andra föreningar 
i regionen. 

Som medlem i nämndemannaföreningen har du dessutom en försäkring som ger dig visst 
skydd, när du deltar i nämndemannaföreningens aktiviteter. 

 
Att vara nämndeman är ett speciellt uppdrag, vi lämnar våra politiska ställningstaganden 
på trappan när vi stiger in genom den dörr som är reserverad för oss. Vi vet när vi ska vara på 
plats i domstolen men märk väl, ”vi vet inte när vi kommer hem”. Brukar vi skämtsamt 
formulera oss. Det låter kanske märkligt men är faktiskt något att ta till sig. En 
domstolsförhandling innehåller så många faktorer som inte helt kan förutses. Därför är det 
bäst att inte utgå från att sluttiden 16.00 är absolut. Det kan bli både en och i undantagsfall två 
timmar senare. Likaväl som ett ”långt ting”, över flera dagar, kan ställas in p g av att någon, 
vars medverkan är nödvändig, inte finns på plats. 

 

Du kommer att få frågan från våra utmärkta administratörer om det är några dagar då du 
INTE kan tjänstgöra. Därefter lägger de fast Dina ordinarie ting som Du meddelas. Dagen 
innan tjänstgöring får du kl. 12.00 ett sms som påminner Dig. Dessa ordinarie ting, ca 8 - 10 
per år, är den lilla biten i Ditt uppdrag. 

 

Kontinuerligt får Du förfrågan om att tjänstgöra vid häktade mål, ungdomsmål, 
vårdnadstvister mm. Förfrågningarna kommer via Domstolsverkets mejlsystem och i dem ser 
du vad målet avser och namn på tilltalad och målsägande. Där kan Du anmäla intresse och får 
sedan via mejl besked om Du blir kallad. 

 

Viktigt att veta är, att om Du är bokad på ett ting och får förhinder är det Ditt ansvar att 
skaffa en ersättare. Endast i undantagsfall, vid mycket speciella situationer, vänder vi oss till 
administratörerna på tingsrätten med vårt problem. 

 

Avslutningsvis vill vi gratulera Dig till ett av vårt samhälles viktigaste uppdrag. Ett 
uppdrag där vi är del i en urgammal rättstradition. Ett uppdrag som är stimulerande och ger 
insikter och kunskaper. 

 

Vi i styrelsen står alltid till förfogande, för frågor, synpunkter osv. Vi kommer att ta kontakt 
när vi träffas i nämndemannarummet, är det någon vi missar så stöt på. 

 

På styrelsens uppdrag 

Ingamaj Wallertz Olsson 
Ordförande 


